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WICEPREZES RADY MINISTRÓW
MINISTER

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Szanowni Państwo,

katalog, trzymany przez Państwa w dłoniach, poświęcony  

jest artyście niepowszedniemu; artyście, który stworzył 

swój odrębny orbis wypełniony jego własną wizją spraw 

i rzeczy ludzkich.

   Przyglądając się pracom Eugeniusza Geta Stankiewicza, 

odnajdujemy twórcę ciągle poszukującego, skorego do 

przekraczania granic i łamania konwenansów, idącego 

wbrew artystycznym trendom. Jednak, i jak sądzę w tym 

tkwi siła tego artysty, główna technika, którą się posługi-

wał – klasyczna grafika – sprawiała, że mimo śmiałego  

operowania zaskakującymi nieraz zestawieniami detali,  

ciągle pozostawał wiernym wyznawcą zegarmistrzow-

skiej precyzji rylca żłobiącego miedzianą blachę. Szacunek  

budzi wszechstronność artystyczna, wyrażająca się w pra- 

cach z zakresu rysunku, grafiki użytkowej i warsztatowej, 

miedziorytnictwa oraz medalierstwa. Nie zapominajmy, 

że Get realizował się także jako malarz oraz był nader 

wziętym plakacistą.

  Mając w pamięci dokonania artystyczne Eugeniusza  

Geta Stankiewicza jako dojrzałego artysty, musimy pamię- 

tać o miejscu, w którym stawiał pierwsze kroki na drodze 

ku Parnasowi. Królewska Wschowa, miasto przepełnione 

historią, było dla młodego i wrażliwego człowieka nie-

wątpliwym źródłem inspiracji. Wykonane w 1964 r. na  

Staromiejskim Cmentarzu Ewangelickim przez młodego 

Eugeniusza wraz z bratem frotaże były zapewne wyni-

kiem zachwytu nad tym, jak ostrość kamieniarskiego 

dłuta może pięknie przełożyć się na szlachetny kształt 

litery i linię ornamentu. Dlatego ogromnie cieszę się, 

że to właśnie Muzeum Ziemi Wschowskiej podjęło się 

stworzenia zbioru dzieł Eugeniusza Geta Stankiewicza –  

urodzonego na Kresach Wschowianina. Kolekcja, którą  

zgromadziło w ostatnich latach Muzeum, także – co  

z satysfakcją podkreślę – dzięki wsparciu Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, stanowi doskonałą ilustrację  

kolejnych etapów artystycznego œuvre i może służyć 

np. jako jeden z silniejszych elementów budowania toż-

samości kulturowej młodych Wschowian, a także być 

poważną zachętą do jeszcze liczniejszego odwiedzania 

tego miasta przez turystów.

    Korzystając z okazji, chciałbym także zwrócić uwagę na 

obchodzony w tym roku jubileusz 50-lecia działalności 

Muzeum Ziemi Wschowskiej, które w ciągu minionych 

pięciu dekad stało się bardzo ważnym punktem na kultu-

ralnej mapie Ziemi Lubuskiej, a wystawy, organizowane  

w ostatnim czasie przez tę instytucję kultury, zyskują 

uznanie nie tylko w środowisku muzealnym, ale przede 

wszystkim cieszą się zainteresowaniem coraz bardziej 

wymagającej publiczności.

      Na ręce Pani Dyrektor pragnę złożyć wszystkim pracow-

nikom Muzeum serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu  

oraz życzyć im kolejnych sukcesów w pełnej wyzwań 

pracy współczesnego muzealnika.

prof. dr hab. Piotr Gliński

DEPUTY PRIME MINISTER
MINISTER OF

CULTURE AND NATIONAL HERITAGE

Dear Sir or Madam,

the catalogue you hold in your hands is devoted to an 

extraordinary artist; an artist who created his own separate  

orbis filled with his own vision of matters and human 

things.

    Looking at the works of Eugeniusz Get Stankiewicz, we  

discover an author who is always searching, eager to cross 

borders and break conventions, going against artistic  

trends. However, and I think this is the strength of this ar-

tist, the main technique he used – classical graphics – still 

made him stay, despite the bold handling of sometimes 

surprising detail combinations, a faithful adherer of the 

watchmaker’s precision of a stylus carving copper plate.  

His artistic versatility, expressed in drawings, applied in 

workshop graphics, chalcography and medal making, 

evokes respect. Let us not forget that Get also fulfilled 

himself as a painter and was a very successful poster artist. 

  Keeping in mind Eugeniusz Get Stankiewicz’s artistic  

achievements as a mature artist, we must remember 

about the place where he made his first steps on the 

road to Parnas. Royal Wschowa, a town full of history,  

was undoubtedly a source of inspiration for a young 

and sensitive man. The frottages, made in 1964 at the 

Old-Town Evangelical Cemetery by young Eugeniusz 

and his brother, were probably an effect of admiration  

over how the sharpness of a stonemason’s chisel can  

beautifully translate into a noble letter shape and  

ornament line. That is why I am very happy it was the 

Museum of Wschowa Region that undertook to create  

a collection of works by Eugeniusz Get Stankiewicz – son  

of Wschowa, born in the Borderlands. The collection, 

which the Museum has gathered in recent years, also – 

which I would like to emphasize – with support of the  

Minister of Culture and National Heritage, is a perfect il-

lustration of the subsequent stages of artistic œuvre and 

can serve, for example, as one of the stronger building 

blockof the cultural identity for young people of Wscho-

wa, and be a serious incentive for tourists to visit the 

town even more often.

     I would like to take this opportunity to point out that this  

year we celebrate the 50th anniversary of the Museum of 

Wschowa Region, which has become a very important 

point on the cultural map of the Lubusz Land over the 

last five decades, and exhibitions organized recently by 

this institution of culture gain recognition not only in the 

museum environment, but above all, they attract interest 

of an increasingly demanding audience.

     I would like to congratulate the Director and all Museum  

employees on this jubilee, and wish them further success 

in the – full of challenges – job of a modern museum 

worker.

prof. dr hab. Piotr Gliński
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Rok 2018 został ogłoszony przez Komisję Europejską  

Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. To wy-

jątkowa okazja, aby wspólnie zastanowić się, czym jest 

dziedzictwo kulturowe w wymiarze zarówno społecz-

nym, jak i osobistym. Jak dziedzictwo wpływa na rozwój  

lokalny, regionalny, ale też czym jest dla każdego z nas. 

Myśląc o dziedzictwie kulturowym, mamy na myśli nie 

tylko zabytki przeszłości, architekturę, ale też tradycję, 

muzykę, rzemiosło artystyczne i sztukę współczesną. 

  Mottem Roku jest zdanie: Dziedzictwo: tu przeszłość  

spotyka się z przyszłością. Misja Muzeum Ziemi Wschow-

skiej doskonale wpisuje się w ten kontekst, kładąc nacisk  

na odnajdowanie i zrozumienie tożsamości miasta, re-

gionu i pojedynczego człowieka. To zaszczyt dla nas, że  

mogliśmy objąć patronatem Europejskiego Roku Dzie- 

dzictwa Kulturowego 2018 jedno z jego wydarzeń. I to  

wydarzeń, które świetnie pokazują dwoistość podej-

ścia do dziedzictwa. Z jednej bowiem strony trudno nie  

zachwycić się i nie docenić walorów prac Eugeniusza 

Geta Stankiewicza, mistrza miedziorytu i wybitnego  

polskiego grafika. Z drugiej zaś, co samo Muzeum bar-

dzo podkreśla, warto przyjrzeć się wpływowi tego artysty 

na Wschowę i jej mieszkańców – dumie, jaką mogą oni  

odczuwać ze swojego honorowego obywatela i jego do-

konań, które stanowią przykład dla młodych pokoleń ze 

Wschowy i innych miast. Ta duma, poczucie wspólnoty,  

przynależności, tożsamości to istotne elementy budowa-

nia wysokiej jakości życia w oparciu o własne, lokalne, 

ale i narodowe, a nawet ponadnarodowe dziedzictwo 

kulturowe. 

   Cieszę się, że Muzeum Ziemi Wschowskiej tak wspa-

niale umie potencjał dziedzictwa wykorzystać i docenić 

twórców, którzy naznaczyli swoją obecnością Wschowę. 

Twórczość Eugeniusza Geta Stankiewicza stała się czę-

ścią spuścizny miasta, zatem ważne jest, aby publikacje 

takie jak ta, próbujące uchwycić choć fragment czasu 

przez nikogo niezłapanego, trafiały do szerokiego grona 

czytelników, zachęcając ich do poznawania i zrozumienia  

dziedzictwa kulturowego w wymiarze lokalnym, polskim 

i europejskim. 

Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury 

Koordynatorka ERDK 2018 w Polsce

Agata Wąsowska-Pawlik

2018 has been declared the European Year of Cultural 

Heritage by the European Commission. It is a special  

occasion to think together what cultural heritage is, both 

in its social and personal dimensions. How heritage influ-

ence local and regional development and also what does 

it mean for each of us. Cultural heritage brings to mind 

not only historical objects, architecture but also customs, 

music, handicraft and contemporary art.

    The slogan for the year is: Our heritage: where the past 

meets the future. Focused on finding and understanding 

the identity of a town, a region, or a single person the mis-

sion of the Museum of Wschowa fits well in this context.  

It is a great honour to take one of its events under the 

patronage of the European Year of Cultural Heritage 2018. 

Especially that the events perfectly show duality of the 

approach to heritage. On one hand, it is difficult not to 

admire and appreciate merits of Eugeniusz Get Stankie-

wicz’s works – who is a master of copperplate and an 

outstanding Polish graphic artist. On other hand, what 

the Museum has emphasised, it is worth taking a look 

how the artist has influenced Wschowa and its residents. 

Pride that the inhabitants take in having such an honora-

ry resident and because of his accomplishments – that 

may be presented as an example for young generations 

of Wschowa and other towns. This pride, sense of com-

munity, belonging, and identity are important elements 

of building high-quality life based on own, local, but also 

national and international cultural heritage.  

    I am happy that the Museum of Wschowa is able to 

employ the heritage potential in such a great way, and ap-

preciate artists who have made their impact in Wschowa. 

Eugeniusz Get Stankiewicz’s works are part of the town’s 

legacy, therefore it is important to make publications like 

this one – attempting to capture just a fraction of time 

that has not been captured yet by anyone – available to 

a wide circle of readers, encouraging them to become 

familiar with and understand the cultural heritage in its 

local, Polish and European dimensions.  

Director of the International Cultural Centre  

Coordinator of EYCH 2018 in Poland  

Agata Wąsowska-Pawlik 
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Z wielką radością oddaję w Państwa ręce katalog dzieł 

Eugeniusza Geta Stankiewicza zgromadzonych w Mu-

zeum Ziemi Wschowskiej w ramach kolekcji Czas przez 

nikogo niezłapany. Uczucie satysfakcji jest tym większe, 

że praca nad publikacją przypadła na jubileusz 50-lecia 

naszej instytucji. Kolekcja i wydawnictwo są spełnieniem 

jednego z marzeń wschowskich muzealników – to wynik  

podjętych wcześniej działań – starań o nabycie prac i pro- 

mocję związków Geta ze Wschową. Nie do przecenienia 

jest systematyczna pomoc finansowa Ministerstwa Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego w realizacji tego dzieła  

od 2016 r. Otwarcie stałej ekspozycji twórczości Geta 

Stankiewicza we wschowskim Muzeum oraz katalog tej 

wystawy tworzą nowy rozdział w półwiekowej działal-

ności wystawienniczej i wydawniczej instytucji.

    Czas okrągłych rocznic staje się zwyczajowo momentem  

podsumowań, refleksji nad tym, czego udało się dokonać,  

a jednocześnie śmiałym spojrzeniem w przyszłość, wska-

zaniem kierunku rozwoju. Muzeum Ziemi Wschowskiej 

powstało pół wieku temu dzięki determinacji mieszkań-

ców zaangażowanych w życie kulturalne miasta, działa-

jących w ramach Wschowskiego Towarzystwa Kultury. 

Zgromadzone przez nich w Izbie Pamiątek w ratuszu ślady  

przeszłości znalazły się w muzeum, które powstało na 

mocy decyzji ówczesnego Ministerstwa Oświaty i dzięki  

zaangażowaniu dyrektora Muzeum Narodowego w War-

szawie prof. Stanisława Lorenza.

   Dziś, podobnie jak przed półwieczem, realizacja misji  

Muzeum Ziemi Wschowskiej oparta jest na zaangażowaniu  

PRZEDMOWA

ludzi, którym zależy na pomocy w odnajdowaniu i zro-

zumieniu tożsamości miasta, regionu i pojedynczego  

człowieka.

   Celem wydania katalogu jest przede wszystkim promocja  

budowanej kolekcji – wiele ze zgromadzonych prac nie 

było dotychczas publikowanych. Liczymy, że wzbogacimy  

niniejszą publikacją wiedzę o artystycznym świecie Geta, 

jego młodzieńczych poszukiwaniach i bogatej wyobraźni. 

   Zbiór dzieł znanego artysty ma ważkie znaczenie dla 

promocji Wschowy i tutejszego Muzeum. Postać Euge-

niusza Geta Stankiewicza łączy dwa miasta: Wrocław  

i Wschowę, czyniąc tę ostatnią miejscem prezentującym 

lata młodości mistrza i jego wczesną twórczość zesta-

wioną z dojrzałymi realizacjami.

   Katalog został objęty patronatem honorowym Mini-

sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak również  

Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

   Zapraszając Państwa do lektury, a jednocześnie do  

odwiedzenia stałej wystawy w Muzeum Ziemi Wschow-

skiej, pragnę złożyć serdeczne podziękowania instytu- 

cjom i osobom prywatnym, które przyczyniły się do  

wydania niniejszego katalogu. Podziękowania kieruję 

przede wszystkim do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa  

Narodowego oraz przyjaciół Muzeum: Pana Sebastiana  

Nietykszy, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego we 

Wschowie, Pana Marka Boryczki, Starosty Powiatu 

Wschowskiego, Pana Zdzisława Wiśniewskiego, właści-

ciela AKME Zdzisław Wiśniewski, Panów – Grzegorza 

Franciszka Mierzyńskiego i Macieja Gałązki, prezesów 



15

I am presenting to you, with great pleasure, a catalogue 

of artworks by Eugeniusz Get Stankiewicz gathered in the 

Museum of Ziemia Wschowska as a part of The time that 

no one caught collection. The satisfaction is even greater 

as the work on this publication coincides with the 50th 

anniversary of our institution. Collection and publication  

are one of Wschowa museologists’ dreams coming true –  

it is an outcome of efforts that have been undertaken in 

the past – efforts to acquire artworks and promote Get’s 

relationships with Wschowa. Systematic financial support 

from the Ministry of Culture and National Heritage ever 

since 2016 to carry out this project cannot be overes- 

timated here. The opening of a permanent exhibition of 

Get Stankiewicz’s work in the Wschowa Museum and the 

catalogue together open a new chapter in exhibiting and 

publishing efforts of our institution which has been oper- 

ating for over half a century.

    Round anniversaries usually become a time for summar- 

ies, reflections on what has been achieved and at the 

same time allow to courageously look to the future, indi-

cate the development direction. The Museum of Ziemia 

Wschowska was established half a century ago thanks to 

the determination of inhabitants, heavily engaged in the 

cultural life of the town, operating within Wschowa Cul-

tural Community. The traits of the past they managed to 

gather in the Chamber of Regional Remnants at City Hall 

found their place in the Museum, which was established 

pursuant to the decision of then Minister of Education 

FOREWORD

and thanks to the engagement of prof. Stanisław Lorenz, 

Director of National Museum in Warsaw.

   Today, similarly as half a century ago, the fulfillment 

of the Museum of Ziemia Wschowska’s mission is based 

on the active engagement of people who care about re-

discovering and understanding the identity of the town, 

region and individual person.

    The primary aim of publishing this catalogue is to pro-

mote the collection – many of gathered artworks have 

never been published. We hope this publication will enrich  

the knowledge about Get’s art world, his youth explora-

tions and vivid imagination.

    The collection of this famous artist has grave significance  

in promoting Wschowa and the local Museum. The figure 

of prof. Eugeniusz Get Stankiewicz connects two places: 

Wrocław and Wschowa, where the latter is the place of 

artist’s youth years and his early works paired with his 

mature productions.

    The catalogue is under Honorable Patronage of the Mi-

nistry of Culture and National Heritage and the European 

Year of Culture Heritage.

   While inviting you to continue reading and encouraging 

to visit the permanent exhibition in the Museum of Zie-

mia Wschowska, I wish to express my sincere thanks to 

institutions and individuals who contributed to publishing 

this catalogue. Above all, many thanks to the Ministry of  

Culture and National Heritage and dear Museum friends: 

Mr. Sebastian Nietyksza, Chairman of the Board Bank 

AGRI GeM Spółka z o.o., Pana Marka Śladewskiego, właści-

ciela Sklepu Wielobranżowego „Marco” Marek Śladewski,  

Pana Macieja Wójcika – PNZ Wójcik Sp. z o.o. Sp. k., oraz 

Pana Wacława Gierczaka – Piekarnia Wacław Gierczak. 

Dzięki pomocy Państwa Katarzyny i Janusza Kaminia-

rzów (NZOZ „KA-Dent” Stomatologia Rodzinna) oraz Pana 

Adriana Sobeckiego („Pro-Bud”) udało się odnowić salę  

w zabytkowej kamienicy przy pl. Zamkowym 2, gdzie 

prezentowana jest kolekcja Czas przez nikogo niezłapany.

  Specjalne podziękowania składam Panu Januszowi 

Stankiewiczowi – bratu prof. Eugeniusza Geta Stankiewi-

cza, z wykształcenia historykowi, z zamiłowania artyście. 

Był on współpracownikiem Geta, drukarzem, fotografem,  

a jednocześnie strażnikiem jego dorobku. Nie byłoby  

kolekcji bez jego życzliwości, dbałości o twórczość brata 

i otwartości na wspólne działanie ze wschowskim Mu-

zeum. Dziękuję za podzielenie się wspomnieniami o bra-

cie, autorskimi fotografiami, a także tymi archiwalnymi 

z rodzinnego albumu. Długoletnia współpraca z Panem 

Januszem Stankiewiczem zbudowała wzajemne zaufa-

nie i życzliwość oraz umożliwiła powrót Geta do miasta, 

które stało się jego drugim domem po utracie tego na 

Kresach Wschodnich – w Oszmianie.

    Cenne uwagi Pana Mirosława Ratajczaka jako recenzen- 

ta naszej pracy pozwoliły stworzyć rzetelną publikację, 

która przyczyni się do odkrywania wczesnej twórczości 

mistrza oraz miasta jego dzieciństwa i lat młodości.

    Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do Wschowy!

Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej

Marta Tatiana Małkus
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Spółdzielczy in Wschowa, Mr. Marek Boryczka, Starost of 

Wschowa County, Mr. Zdzisław Wiśniewski, owner of AKME  

Zdzisław Wiśniewski, Mr. Grzegorz Franciszek Mierzyński  

and Mr. Maciej Gałązka, Chairmen of AGRI GeM Sp. z o.o., 

Mr. Marek Śladewski, owner of General Store „Marco” Marek  

Śladewski, Mr. Maciej Wójcik – PNZ Wójcik Sp. z o.o. Sp. k.,  

and Mr. Wacław Gierczak – Wacław Gierczak Bakery.

Thanks to all the help we received from Ms. Katarzyna 

and Mr. Janusz Kaminiarz (NZOZ „KA-Dent” Family Den-

tistry) and Mr. Adrian Sobecki („Pro-Bud”) we managed 

to renovate a chamber in the historic building located at  

2 Zamkowy Square where we display The time that no 

one caught collection.

  Special thanks to Mr. Janusz Stankiewicz – brother 

of prof. Eugeniusz Get Stankiewicz, who is a historian 

by profession and a passionate artist. He used to work 

with Get but was also a printer, photographer and at the 

same time a guardian of Get’s art heritage. There would 

have been no collection without his generosity, care for 

his brother’s work and openness to cooperate with the 

Wschowa Museum. Thank you very much for sharing 

the memories about your brother, original photographs 

and those from family album. Longtime cooperation with  

Mr. Janusz Stankiewicz has resulted in mutual trust and 

good will, and also allowed Get’s return to town which 

turned out to be his second home after he had lost the 

first one in the Eastern Borderlands – in Ashmyany.

    Mr. Mirosław Ratajczak, serving as a reviewer of our work,  

contributed his valuable insights which allowed us to cre-

ate a solid publication, one that will enable discovering 

the early art work of the master and the town where he 

spent his childhood and youth.

   I am wishing you a pleasant read and inviting you to 

visit Wschowa!

Director 

Museum of Ziemia Wschowska

Marta Tatiana Małkus
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Od wieków procesowi tworzenia kolekcji sztuki towa-

rzyszyły silne emocje. Wiele cennych zbiorów powstało  

z umiłowania piękna, często graniczącego z obsesją. 

Zgromadzone przedmioty opowiadają o jego właści-

cielu. Podobnie kolekcja muzealna charakteryzuje daną 

instytucję. Muzeum Ziemi Wschowskiej, od lat kierując 

się wyznaczoną misją – działa z czułości do przeszło-

ści, pomagając zrozumieć tożsamość Wschowy, regionu  

i pojedynczego człowieka.

   Słowo collectio to łaciński rzeczownikowy derywat od 

czasownika colligo, znaczącego ’zbierać’. Już w okresie 

antycznym zyskało liczne przenośne znaczenia. Oprócz 

podstawowego – zbioru rzeczy – oznaczało także spo-

łeczność, czyli zgromadzenie ludzi. Podobnie kolekcję 

muzealną tworzy grupa dzieł, które charakteryzują się 

wyjątkowością, spójnością, a dobór elementów winien 

być uzasadniony i nieprzypadkowy. Gromadzi ona spo-

łeczność osób zaangażowanych w jej powstanie i rozwój,  

darczyńców i odbiorców. Jeśli przyjmiemy, że kolek-

cja sztuki jest zwierciadłem czasu, odbiciem ważkiego 

momentu historycznego, to nie sposób nie zauważyć  

doniosłości wydarzenia, jakie stanowi stała wystawa twór-

czości Eugeniusza Geta Stankiewicza we wschowskim  

Muzeum, otwarta w jubileuszowym roku 50-lecia instytucji.

   W ten sposób rozpoczyna się nowy rozdział, który – 

mamy nadzieję – cechować się będzie rozwojem pla- 

cówki, miasta i regionu, a przestrzeń muzealna stanie  

HISTORIA KOLEKCJI DZIEŁ EUGENIUSZA GETA STANKIEWICZA

CZAS PRZEZ NIKOGO NIEZŁAPANY W MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ

Marta Tatiana Małkus

się schronieniem oraz gwarantem przetrwania kolekcji  

i ochroni ją przed zniszczeniem czy zapomnieniem.

  Eugeniusz Józef Stankiewicz (ur. 14 V 1942 r. w Osz-

mianie – zm. 10 IV 2011 r. we Wrocławiu) – znany jako 

Get, był wybitnym miedziorytnikiem i jednym z twórców 

polskiej szkoły plakatu, rzeźbiarzem, uczestnikiem „Zabaw 

przyjemnych i pożytecznych” Eugeniusza Geta Stankie- 

wicza z Tadeuszem Różewiczem i cd. Nauki chodzenia 

oraz miedziorytu Towarzyskiego, gospodarzem Domku 

Miedziorytnika, badaczem twórczości Albrechta Dürera, 

współzałożycielem Atelier Si, Pb*, profesorem na Akademii  

Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Pośmiertnie odznaczony 

został Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski w 2011 r., 

tytułem Honorowego Obywatela Wrocławia, a w 2012 r. 

mianowany Honorowym Obywatelem Gminy Wschowa, 

w której spędził dzieciństwo i wczesną młodość do 1960 r.

    Rodzina Stankiewiczów dotarła do Wschowy 2 V 1945 r.  

Józef Stankiewicz (ur. 15 IV 1906 r. w Holszanach, pow. osz-

miański – zm. 24 X 1991 r. we Wschowie) – przedwojenny  

gajowy, wraz z żoną Anną z d. Zawadzką (ur. 2 II 1911 r.  

w Panawiliszkach, pow. oszmiański – zm. 1 XII 2000 r. we  

Wschowie), synami Eugeniuszem i Januszem zamieszka- 

li przy ul. Starowiejskiej 9, która na 50 lat stała się ich do- 

mem. Szybko zapełnił się on zwierzętami: kotem oraz 

psami – Muszką i ukochanym Ciapkiem, a w 1947 r. urodził  

się kolejny syn Józefa i Anny – Lech. Eugeniusz i Janusz 

uczyli się w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wolsztyńskiej,
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a wolny czas mijał im na zabawach z kolegami oraz po-

mocy w pracach domowych.   

  Od najmłodszych lat Get z pasją rysował i malował.  

Był ilustratorem kroniki obozowej Pierwszej Drużyny  

Harcerzy im. Kazimierza Pułaskiego we Wschowie (Pod-

górzno k. Cieplic, 5–23 VIII 1957). Lekturze oddawał się  

w zasobnej bibliotece powiatowej. Jako licealista od 1955 r.  

należał do Koła Plastyków Amatorów, działającego przy 

wschowskim Powiatowym Domu Kultury, które pro-

wadził malarz Ignacy Bieniek (1925–1993) – absolwent 

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uczeń Zbigniewa 

Pronaszki. Dodatkowo podczas szkoleń cennych rad 

udzielali: Kazimierz Rojowski (1927–2014) – uczeń Hanny 

Rudzkiej-Cybisowej, czy Hilary Gwizdała (1916–1991) – 

uczeń Jana Cybisa, Hanny Rudzkiej-Cybisowej i Wacła-

wa Taranczewskiego. Latem 1954 r. Ignacy Bieniek przy-

jechał do Zielonej Góry, gdzie otrzymał tzw. stypendium 

osiedleńcze w ramach akcji Ministerstwa Kultury i Sztuki, 

której celem było zasiedlenie ziem zachodnich ludźmi 

kultury1. Ignacy Bieniek wraz z Kazimierzem Rojowskim 

zaangażowali się w prowadzenie kół plastycznych przy 

domach kultury nie tylko we Wschowie, ale także w No-

wej Soli, Żarach, Zielonej Górze, Międzyrzeczu. Był to czas 

dynamicznego rozwoju ruchu amatorskiego w kulturze, 

a wschowskie koło corocznie organizowało prezentację 

prac swoich członków.

   Dzięki zachowanym protokołom zarządu znamy szcze-

góły III Wystawy Prac Plastyków i Fotografów Amato-

rów, otwartej 14 IX 1958 r.2 W dwóch salach świetlicy na 

parterze w Powiatowym Domu Kultury we Wschowie 

zorganizowano ekspozycję prac 15 plastyków i siedmiu 

fotografów. Wystawa trwała dwa tygodnie, do 28 IX.  

Eugeniusz Get Stankiewicz pokazał na niej 11 prac: Roz-

mowa, Pogrzeb, Rozmyślanie, Abstrakcja, Sprzedawca ryb,  

Kościół parafialny, Getas, Pejzaż górski, Obóz harcerski, 

Abstrakcja, Górnicy.

  Na następnej wystawie Koła Plastyków Amatorów  

(22 XI–2 XII 1959) zaprezentował już 107 prac: olej Pejzaż  

ze Wschowy I, II, III, IV, rysunki tuszem (37), po dwie 

akwarele i tempery, 11 monotypii i tyleż linorytów, jeden  

gipsoryt, 15 kliszorytów, dwie witrochromie i 22 prace 

wykonane techniką mieszaną. W skład komisji artystycznej  

wchodzili: Kazimierz Rojowski, Ignacy Bieniek i Stanisław 

Kowalski – młody absolwent poznańskiej historii sztuki, 

późniejszy wojewódzki konserwator zabytków.

    Po maturze, w 1960 r., Eugeniusz Stankiewicz przeniósł 

się do Wrocławia. W październiku 1961 r. rozpoczął naukę  

na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Po 

pięciu latach przerwał studia architektoniczne i konty-

nuował edukację w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk  

Plastycznych, gdzie obronił pracę dyplomową w 1972 r.

    Jako student znany był z aktywności w kręgu kontrkul-

tury. W latach 70. pracował jako kierownik artystyczny 

Wydawnictwa Ossolineum. Od 1982 do 1985 r. prowadził 

Pracownię Grafiki Warsztatowej PWSSP we Wrocławiu,  

a od 1994 r. wykładał na Akademii Sztuk Pięknych we  

Wrocławiu w Katedrze Projektowania Graficznego (Pra-

cownia Rysunku Zawodowego). Pierwsze wystawy w Ga- 

lerii Teatru STU w Krakowie (1964), a następnie wspólna 

z Janem Jaromirem Aleksiunem, Jerzym Czerniawskim, 

Janem Sawką (tzw. grupa „czterech”) w Muzeum Plakatu  

w Wilanowie (1976) przyniosły mu zasłużoną uwa-

gę krytyków i satysfakcję twórczą. W 1995 r. zamieszkał  

w Domku Miedziorytnika, dawnym domu altarystów przy 

kościele św. Elżbiety. Miejsce to stało się symbolem obec-

ności grafika we Wrocławiu, jego działalności artystycznej  

i codzienności.

     Prezentacje twórczości Geta Stankiewicza miały miejsce  

w Muzeum Ziemi Wschowskiej w 1994 r. (Plakaty z Łbem)3  

i po 15 latach, w 2009 r. („Muzeum w Oszmianie” w Muzeum  

Ziemi Wschowskiej)4. 10 IV 2012 r., podczas XX Sesji Rady 

Miejskiej we Wschowie, pośmiertnie nadano profesorowi 

Eugeniuszowi Getowi Stankiewiczowi tytuł Honorowego 

Obywatela Gminy Wschowa. Tego dnia w Muzeum Ziemi  

Wschowskiej odbył się wernisaż wystawy Eugeniusz  

Get – Stankiewicz, Transformacja Dialogu5 upamięt-

niającej rocznicę śmierci artysty. Podczas uroczystości  

dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej Leszek Marciniak 

zapowiedział stworzenie stałej ekspozycji grafika w murach  

powstającego muzeum przy pl. Farnym 3.

     Prezentowane w katalogu zbiory Stankiewicza to nowa, 

niedawno utworzona kolekcja. Pierwsze prace Geta trafiły  

do Muzeum Ziemi Wschowskiej jako dar artysty w 2009 r.  

Był to początek systematycznej budowy kolekcji, która  

nastąpiła w latach 2015–2017. Dzieła podarowane w 2009 r.  

powstały w wyjątkowym miejscu, którym opiekuje się 

Muzeum – na Staromiejskim Cmentarzu Ewangelickim.  

Podczas wakacji, w sierpniu 1964 r. bracia Stankiewiczowie, 

wówczas studenci odpoczywający w domu rodzinnym,  

postanowili 
"
zabrać ze sobą" fragment starej nekropolii. Ich 

uwaga skupiła się na kamiennych płytach nagrobnych, 

na których starannie wykutymi literami o kroju majuskuły  

i minuskuły humanistycznej utrwalone zostały żywoty 

dawnych mieszkańców Wschowy. W wyniku fascynacji  

tym niezwykłym miejscem powstało siedem prac w tech- 

nice frotażu na papierze pakowym. Janusz – ówcześnie 

student historii Uniwersytetu Wrocławskiego, rozkładał 

arkusze na pomnikach, a Get – student trzeciego roku 

Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, rozcie-

rał na papierze farbę ze wschowskiej drukarni, odbijając  

w ten sposób zabytkowe płyty. Dzięki braciom Staro-

miejski Cmentarz Ewangelicki we Wschowie doczekał 

się wyjątkowego artystycznego upamiętnienia. Powstałe 

podczas dwóch dni dzieła Janusz opisał i przechowywał 

w domowym archiwum przez kolejne 45 lat.

   Latem 2009 r. w związku z rocznicą 400-lecia Staromiej-

skiego Cmentarza Ewangelickiego profesor Eugeniusz 

Get Stankiewicz przekazał frotaże Marcie Małkus6. Po raz 

pierwszy eksponowano je podczas konferencji naukowej 

Kultura funeralna na ziemi wschowskiej (Wschowa, 16–17 

X 2009). Projekt koordynowany był przez Stowarzyszenie 

Kultury Ziemi Wschowskiej, które przekazało frotaże do 

Muzeum Ziemi Wschowskiej. Zaprezentowano je w galerii  

Lapidarium Rzeźby Nagrobnej we Wschowie w dniach 1–2 

XI 2013 r., a następnie w barokowych kamieniczkach przy 

pl. Zamkowym 2, w siedzibie Muzeum (XII 2013–I 2014).

       Unikatowe prace stały się inspiracją do stworzenia wysta- 

wy  pt. Kamień, papier, farba. Wschowskie frotaże Eugeniu- 

sza i Janusza Stankiewiczów, zorganizowanej w Wieży 

Matematycznej Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Powstała ona z inicjatywy dyrektora Muzeum Uniwersy-

tetu Wrocławskiego profesora Jana Harasimowicza we 

współpracy z dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej Martą  

Małkus, która opracowała jej scenariusz. Na wystawie  

pokazano siedem prac ze zbiorów wschowskiej instytu- 

cji. Dodatkowo przygotowano 12 plansz poświęconych 

cmentarzowi oraz związkom rodziny Stankiewiczów ze 

Wschową. Ekspozycję wzbogaciły archiwalne zdjęcia 

rodzinne, fotografie Janusza Stankiewicza, film Tomasza 

Wojnarowskiego prezentujący wschowską nekropolię 

oraz prace wschowskich fotografów: Dawida Gąsiorka, 

Tomasza Wojnarowskiego i Marka Argenta7. 

   Sukces wrocławskiej wystawy przyczynił się do decyzji 

o zakupie przez Muzeum Ziemi Wschowskiej w 2015 r. 

dwóch obrazów olejnych Geta – według Janusza Stankie-

wicza to jedyne zachowane prace w tej technice – płócien  

1 Na miejscu został współzałożycielem i działaczem zarządu delegatury Związku Polskich Artystów Plastyków. Z czasem powstał samodzielny oddział ZPAP, 
który rozpoczął organizację słynnego Ogólnopolskiego Sympozjum „Złote Grono”. Patrz: K. Groń, Oddany sztuce. Życie i twórczość Ignacego Bieńka, Kraków 
2011, s. 28–29.
2 Książka protokołów Wschowskiego Towarzystwa Kultury, Koła Plastyków Amatorów z lat 1957–1960; zb. prywatne.

3 Plakaty z Łbem, od 8 IV 1994 r., pl. Zamkowy 2.
4 „Muzeum w Oszmianie” w Muzeum Ziemi Wschowskiej, 20 III–31 V 2009, pl. Zamkowy 2.
5 Eugeniusz Get – Stankiewicz, Transformacja Dialogu, 10 IV–31 V 2012, Muzeum Ziemi Wschowskiej.
6 Dzieła wymagały prac konserwatorskich, które wykonała Katarzyna Kroczak.
7 Za koncepcję graficzną wystawy oraz jej realizację odpowiedzialna była firma BGH Group s.c. R. Bajda, K. Górniak z Wrocławia.
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prezentujących północną pierzeję wschowskiego rynku  

oraz kościół w Przyczynie Górnej ukryty w kępie drzew.  

W tym samym roku pozyskano również miedzioryty: 

Zerżnięcie szkaradnika / i inne oraz Autoportret z uchem 

Opatrzności8, a Janusz Stankiewicz podarował wschow-

skiemu Muzeum linoryty, w tym pracę przedstawiającą 

ul. Starowiejską.

   Lata 2015–2016 to czas, kiedy Muzeum zaczęło starać  

się – w ramach programu „Regionalne kolekcje sztuki 

współczesnej” ze środków finansowych Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu 

Promocji Kultury – o wsparcie zakupu kolejnych dzieł. 

Spotkania z Januszem Stankiewiczem pozwoliły poznać 

zachowane pamiątki po bracie oraz jego twórczość. Pod-

czas kolejnych rozmów wybierano poszczególne prace  

i je inwentaryzowano. 

   Dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

oraz wsparciu Gminy Wschowa w 2016 r. zakupiono 60  

prac Stankiewicza, stanowiących reprezentatywny zbiór  

twórczości tego artysty. Część z nich wymagała zabie-

gów konserwatorskich, szczególnie najstarsze z 1959 r.,  

w których oryginalne kartony z naklejonymi grafikami  

(kliszoryty: Trzej junacy, Pan w meloniku i Witek) posiadają  

autorskie podpisy, ale także kłopotliwe dodatki (np. taś- 

mę klejącą gęsia skórka). 

   Wśród nabytych w 2016 r. dzieł znalazły się cenne pa-

miątki z wystawy w 1959 r., ale także z okresu wczesnej 

studenckiej twórczości. Prace z 1961 r. – Dżamble – stwo-

rzona w ulubionej przez Geta, na swój sposób dziecięcej 

technice monotypii, czy Miasto – namalowane tuszem  

i temperą, stanowią kontynuację stosowania poznanych 

w Kole Plastyków Amatorów, pod okiem Ignacego Bień-

ka, sposobów artystycznego wyrazu. Znalazły się w tym  

zbiorze również miedzioryty, zgromadzone na oryginal-

nych kartonach brystolu, czy rebusy. Nie zabrakło prac 

inspirowanych twórczością Albrechta Dürera, jak Noso-

rożec czy Zajączek. 

   14 XII 2016 r. w Muzeum Ziemi Wschowskiej została 

otwarta wystawa czasowa pt. Czas przez nikogo niezła-

pany, prezentująca pierwszy etap budowy kolekcji dzieł  

Eugeniusza Geta Stankiewicza. Inspiracją dla tytułu wysta- 

wy stały się słowa: Najszczęśliwszy czuję się, gdy rysuję  

i rytuję, gdy dawno już wszystko wymyśliłem. Wtedy 

powstaje luka, czas przez nikogo niezłapany i nie do zła-

pania. To jest jak narkotyk, taka bezmyślność9. Ten stan 

owocował starannymi, doskonałymi w formie grafikami, 

równymi dziełom największego mistrza renesansu –  

Albrechta Dürera. 

      W 2017 r. kolekcja powiększyła się o najcenniejsze prace  

z początkowego okresu działalności Geta Stankiewicza, 

kiedy jeszcze nazywał siebie Getasem10. W ramach pro-

jektu Muzeum Ziemi Wschowskiej zakupiło 242 dzieła,  

a 20 IV 2018 r. otwarto stałą wystawę prac Stankiewicza. 

  Na wschowską kolekcję dzieł mistrza miedziorytu Czas  

przez nikogo niezłapany składa się 318 prac, z czego więk-

szość stanowią wyjątkowe grafiki z wczesnego okresu 

twórczości, powstałe we Wschowie. Choć artysta utoż-

samiany jest przede wszystkim z Wrocławiem, to Wscho-

wa pojawia się w jego pracach jako odbicie dziecięcych 

i młodzieńczych doświadczeń plastycznych i literackich. 

Kolekcja to także świadectwo relacji braci Stankiewiczów: 

Geta i Janusza – dzięki którego archiwalnemu zacięciu 

zachowała się większość prac. Pamiętnikarskie zapiski 

Janusza Stankiewicza na odwrociach grafik są źródłem 

informacji o okolicznościach ich nabycia czy oprawy, po-

zwalają również poznać codzienność najbliższej Getowi 

osoby. 

   Wystawie towarzyszą programy edukacyjne i promo- 

cyjne, których celem jest pobudzenie kreatywności  

i innowacyjności działań mieszkańców regionu. Kontakt 

z kolekcją prac Geta pozwala dowiedzieć się o wpływie 

Wschowy na twórczość mistrza miedziorytu. W jego pra-

cach znalazły się liczne inspiracje Wschową – miastem 

dzieciństwa i szkolnych lat. W miedziorycie z cyklu Dürery  

XX. Lubomirskich, stanowiącym autorski komentarz do  

rysunku Dürera Chrystus zdjęty z krzyża, za modele posłu- 

żyły barokowe gwoździe z kaplicy św. Krzyża przy kościele  

pw. św. Józefa Oblubieńca NMP we Wschowie. Genezy 

autoportretów artysty szukać należy natomiast w portre-

tach trumiennych z tego kościoła. Wpływ Wschowy na 

twórczość Geta wart jest analizy i dalszych badań. 

   Budowana kolekcja ma już za sobą prezentację poza 

Wschową. W 2017 r. mogli zapoznać się z nią goście Mu-

zeum Ceramiki w Bolesławcu. Stała się również inspiracją  

dla projektu edukacyjnego: GET i 3 Słonie – warsztaty  

graficzne dla uczniów i nauczycieli w Muzeum Ziemi 

Wschowskiej, realizowanego w 2016 r. Magdalena Birut –  

specjalista ds. edukacji, w ramach programu Narodowego  

Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura (w województwie  

lubuskim pod nazwą Kultura Tędy) zdobyła dotację na  

zorganizowanie zajęć dla uczniów i nauczycieli ze wszyst- 

kich szkół gminy Wschowa. Projekt został zrealizowany 

w partnerstwie z dziesięcioma szkołami. W warsztatach 

wzięło udział ok. 350 uczniów i nauczycieli. W ramach 

spotkań z młodzieżą przeprowadzono ćwiczenia mu-

zealne zachęcające do interakcji z wybranym dziełem 

sztuki. Warsztatom towarzyszyła opowieść o artyście 

oraz powojennej historii miasta. Umożliwiono uczniom 

poznanie jednej z technik graficznych – sitodruku,  

zaprezentowanej przez grafika Bartosza Metelskiego. Wy-

konano także monotypie i frotaże. 

    Kontynuacją warsztatów były spotkania w szkołach, gdzie  

z prac stworzonych w muzeum powstały wspólne kolaże 

eksponowane w przestrzeni szkół. Ostatnie warsztaty – 

GET i 3 Słonie na FORUM, skierowane były do nauczycieli 

i animatorów kultury z regionu. Dyskutowano na nich 

o edukacji, współpracy, kulturze oraz sile kreatywności 

tkwiącej w kolekcji sztuki współczesnej – w twórczości 

Eugeniusza Geta Stankiewicza.

   W ramach cyklicznych rodzinnych spotkań pn. Niedziel-

ne Zabawy w Muzeum najmłodsi goście muzealni i ich 

opiekunowie zapoznali się z budowaną kolekcją i życio-

rysem autora. Nie sposób było opowiedzieć o Wschowie 

w projekcie Małe miasto wielkich przeżyć bez przedsta-

wienia relacji artysty z miastem i charakterystycznych dla 

jego twórczości dzieł. Działania te wpływają na wzrost 

świadomości znaczenia Geta Stankiewicza dla sztuki  

współczesnej i jego związków z ziemią wschowską 

wśród wschowian i mieszkańców regionu. Warto pod-

kreślić, że to dopiero początek tych działań.

1 VI 1967 r. prof. Stanisław Lorenz wygłosił we Wscho-

wie, na zaproszenie zarządu Wschowskiego Towarzystwa  

Kultury, prelekcję pt. Rola muzeów w świecie współ-

czesnym. Podjęte ponad pół wieku temu zagadnienie  

nadal warte jest uwagi i podkreślenia znaczenia muzeum  

w lokalnym środowisku. Z jednej strony spoczywa na 

nim bowiem rola symbolicznej arki, w której bezpiecznie 

przechowywane są najcenniejsze skarby z przeszłości,  

z drugiej muzeum jest źródłem innowacji, kreatorem 

rozwoju regionu, inspiracją dla jego mieszkańców. Opra-

cowana pięć lat temu misja Muzeum Ziemi Wschow-

skiej jest realizowana poprzez budowę nowej kolekcji 

Czas przez nikogo niezłapany. Zebranie, opracowanie  

i ochrona twórczości Geta z okresu wschowskiego: jego  

pierwszych, jeszcze nieakademickich prac, ma istotne 

znaczenie dla historii ziemi wschowskiej. 

   Muzeum Ziemi Wschowskiej w bieżącym roku świętuje  

jubileusz 50-lecia działalności pod hasłem: Z każdym 

rokiem cenniejsi. Cieszymy się, że dzięki wsparciu Mini- 

sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego możemy  

podzielić się katalogiem prac Geta Stankiewicza ze 

wschowianami, światem muzealników oraz wszystkimi  

miłośnikami twórczości Geta. Mamy nadzieję, że po 

50-letnim wysiłku wschowskich działaczy i pracowni-

ków kultury otwieramy stałą wystawą Czas przez nikogo  

8  Prace zostały poddane zabiegom konserwatorskim, wykonanym przez Urszulę Bauman, i oprawione w drewniane ramy.
9  M. Ratajczak, Get Eugeniusza Stankiewicza, Wrocław 2015, s. 258.
10 Skrót Getas powstał od zdrobnienia imienia Genio, Geniek. Tak był nazywany przez kolegów ze szkoły. Pseudonim Get powstał później, skrócony przez  
   żonę grafika, i stał się znakiem artystycznym Stankiewicza.

* * *
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Eugeniusz Józef Stankiewicz (born 14 V 1942 in Ashmy-

any – died 10 IV 2011 in Wrocław) – also known as Get, 

distinguished graphic designer, master of copperplate 

engraving, among others founder of Polish school of po-

sters. Since 1998 he has been a lecturer at the Academy of 

Fine Arts in Wrocław, Graphic Design Faculty, in 2003 was 

appointed as professor ordinarius. In 2011 postmortem  

he was awarded the Polonia Restituta Knight’s Cross and 

in 2012 was declared an Honorary Citizen of Wschowa 

district.

   He arrived from Ashmyany to Wschowa on 2 V 1945 

with his parents Anna and Józef Stankiewicz and younger 

brother Janusz. Wschowa became a place where both 

brothers grew up, and a house located at 9 Starowiejska 

Street for a long time was what they called home. In high

school Getas (nickname from the youth) attended Amateur 

Art Club associated with Wschowa County Community  

Centre. The club was led by Ignacy Bieniek (1925–1993) – 

graduate of the Academy of Fine Arts in Kraków. 17-year-

-old Get presented his work at two exhibitions – Zielona 

Góra in spring and Wschowa in fall.

   Get took the microcosm of Wschowa with him upon 

his departure to Wrocław in 1960. In October 1961 he 

commenced his studies at the University of Technology 

in Wrocław, Architecture Faculty. After 5 years he dropped 

architecture studies and pursued education in the State 

THE HISTORY OF GET STANKIEWICZ’S ARTWORK COLLECTION 

THE TIME THAT NO ONE CAUGHT IN THE MUSEUM OF ZIEMIA WSCHOWSKA

ABSTRACT

Marta Tatiana Małkus

Academy of Arts and Crafts where he defended his thesis 

in 1972. He kept on being inspired by the town where 

he grew up: in the composition Dürery XX. Lubomirskich, 

presenting motif of a Christ taken down from the cross 

(reference to the The descent from the cross by Albrecht 

Dürer), he used as a model, for copperplate engraving en-

titled Three nails, nails from the baroque St. Cross chapel 

by St. Joseph Spouse of the Blessed Virgin Mary church 

in Wschowa. The origins of author’s self-portraits go back 

to coffin portraits from that exact church and the distinc-

tive dog Ciapek (piebald dog), presented throughout Get’s 

artwork, is a memory of a pet from Starowiejska Street.

   The compilation of professor Eugeniusz Get Stankiewicz’s  

masterpieces presented in this catalogue are a recently 

established collection which comprises of 318 artworks. 

The majority of which are unique graphics from the early 

stages of his art craftsmanship, created in Wschowa.

   First Get’s artworks were donated by the artist to The 

Museum of Ziemia Wschowska in 2009. They marked the 

beginning of a process which took place between 2015–

2017 when the Museum was consequently extending its 

collection of professor’s work. The donated artworks are  

a link between the Museum’s collection and a unique  

place on the map of Wschowa – which is under the auspi-

ces of the Museum – Staromiejski Evangelist Cemetery.  

During summer break, in August 1964 Stankiewicz  

niezłapany nowy rozdział w historii MZW. W Domku  

Miedziorytnika przy wrocławskim rynku można zoba- 

czyć dzieła mistrza miedziorytu, a w kamieniczce nieda-

leko rynku we Wschowie, przy dawnej ul. Kaznodziejskiej,  

kolebce MZW, jego młodzieńcze i dojrzałe prace.

   Decyzji stworzenia we wschowskim Muzeum kolekcji  

dzieł Geta Stankiewicza towarzyszyła chęć utrwalenia 

związków artysty ze Wschową, pokazania młodzieńczej 

twórczości, ale także budowania opowieści o polskiej 

sztuce współczesnej i przemianach w niej zachodzących.  

Życiorys Geta jest przykładem rozwoju osobistego  

młodego człowieka, który osiągnął sukces, pielęgnując 

uparcie swój talent. Kolekcja ta to strategiczny zbiór, który 

stanowi potencjał rozwoju i promocji nie tylko Muzeum 

Ziemi Wschowskiej, ale i całego regionu. Wschowa –  

niegdyś miasto królewskie leżące na pograniczu Śląska  

i silny ośrodek religijny luteranów i katolików – ma szansę 

zaistnieć na nowo jako kraina dorastania Getasa – wy-

bitnego artysty, prowokującego widza do intelektualnej 

refleksji.
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brothers, at that time students returning to their family  

house, decided to “take back with them” a piece of necro-

polis vibe.The fascination of that particular place resulted  

in seven artworks produced with frottage technique on 

plain brown paper. Janusz – a student at that time of  

History at the Wrocław University, used to spread the pa-

per on graveyard memorials, and Get – third-year student 

of Architecture at the Wrocław University of Technology, 

rubbed the paint, from a local printer, with a roller im-

printing the historical memorials. Janusz catalogued the 

artworks that were created over only two days and has 

kept them at his private archive for the next 45 years. 

   In the summer of 2009, professor Eugeniusz Get Stan-

kiewicz handed over all frottages to Wschowa as this was 

the year of the 400th anniversary of Staromiejski Evangelist  

Cemetery. The first exhibition took place during an acade-

mic conference Funeral Culture on the land of Wschowa  

(Wschowa, 16–17 X 2009). The project was coordinated 

by the Culture of Ziemia Wschowska Association, who 

handed over the frottages to the Museum of Ziemia 

Wschowska, where they have been included into the 

collection.

    Unique art pieces became an inspiration for the Stone, 

paper, paint. Eugeniusz and Janusz Stankiewicz’s Wscho-

wa frottages exhibition organized in the Mathematical 

Tower at the Museum of the University of Wrocław. The 

exhibition presented artistic artifacts, with an attempted to 

visualize the phenomenon of the place that has been “im-

printed” on them by means of storytelling, photography 

and movies. Initiative to open such exhibition came from 

professor Jan Harasimowicz, Director of Museum of the 

University of Wrocław in cooperation with Marta Małkus, 

Director of the Museum of Ziemia Wschowska who wor-

ked on the exhibition’s script.

   The success of Wrocław’s exhibition contributed to the 

Museum of Ziemia Wschowska’s decision in 2015 to pur-

chase two oil paintings by Get – quoting Janusz Stankie-

wicz, those are the only remaining artworks representing  

this technique – and mature copperplate engravings.  

Following this event, Janusz Stankiewicz presented as  

a gift to the Museum’s collection linocuts, including an 

artwork presenting famous Starowiejska Street – a group 

portrait of Get’s neighbors.

   In a timeframe of 2015–2016 Wschowa Museum was 

seeking support within the “Regional collections of con-

temporary art” program by the Ministry of Culture and 

National Heritage, to purchase a larger number of art- 

works. At the same time a series of meetings were held 

with Janusz Stankiewicz which enabled to discover pre-

served memorabilia and work of his brother. With sub-

sequent meetings respective artworks were selected and 

catalogued.

    The decision to create a collection of Get’s artwork at 

Wschowa Museum was accompanied by a desire to so-

lidify artist’s relationship with Wschowa, to present early 

work but also to tell a story about Polish contemporary 

art and its dynamics. Get’s bio is an example of a young 

individual personal development who, by relentlessly 

nurturing his talent, achieved fame and success.

   By way of the donation of the Ministry of Culture and 

National Heritage and the support of Wschowa district  

a purchase of 60 art pieces was made in 2016 presen-

ting a wide range of the artist’s work. Among the artworks  

purchased in 2016 one may find valuable memorabilia 

from the exhibition of 1959 but also from student days. We 

have mature copperplate engravings, collected on origi-

nal boards of bristol and rebuses. There are also pieces  

inspired by Albrecht Dürer such as Rhinoceros or Young 

Hare.

   On December 14, 2016 we opened a temporary exhi-

bition at the Museum of Ziemia Wschowska entitled The 

time that no one caught, presenting first stage of Euge-

niusz Get Stankiewicz’s collection. The inspiration for the 

title comes from Get Stankiewicz’s own words I am the 

happiest when I draw and carve, once I have thought it all 

through long time before. That is when a vacuum emer-

ges, time that no one caught and cannot be caught. It is 

like a drug, such thoughtlessness. This state resulted in 

precise, perfect in form graphics, equal in their perfection

to art pieces of a Renaissance master – Albrecht Dürer.

   In 2017, the collection was enriched with the most valu-

able art pieces from an early stage of Get’s artistic activity. 

Again, a financial support was obtained through “Collec-

tions – priority 2 – Regional collections of contempora-

ry art” program by the Ministry of Culture and National 

Heritage. By way of the program the Museum of Ziemia 

Wschowska purchased 242 artworks. Some of them were 

exhibited on April 20, 2018 as part of permanent exhi-

bition in the Museum of Ziemia Wschowska headquarters 

at 2 Zamkowy Square.

     The exhibition is accompanied by education and promo- 

tion programs, which aim to invigorate the creativity and  

innovation activities of inhabitants from the region and 

beyond. Just in 2016 the collection became an inspiration  

for an education project GET and 3 elephants – graphic 

workshops for pupils and teachers in the Museum of Ziemia  

Wschowska. Magdalena Birut – education specialist, won 

the grant competition, financing workshops for pupils 

and teachers from all of the schools within Wschowa 

district, as part of a program Very Young Culture by the 

National Centre for Culture Poland (Culture This Way – 

in the Lubuskie Province). Project has been executed in 

partnership with ten schools. Nearly 350 pupils and te-

achers took part in the organized workshops.

   This is a strategic collection of contemporary art pieces  

which constitutes the potential to grow and promote not  

only the Museum of Ziemia Wschowska but also the town  

itself. Artist’s bio is an exemplary model of young indi-

vidual development and his artwork became a valuable 

inspiration in attempts to interpret the world.
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Wschowa, ulica Starowiejska 9. Pierwszym miejscem, 

które pamiętam, jest pokój rodziców z etażerką z lustrem, 

szafą i piecem kaflowym. Podwójne łóżko z błyszczącą 

kapą, a na niej lalka Basia na poduszce. Kuchnia z płytą. 

Na ścianach jakieś małe obrazki (m.in. Kobiety zbierają- 

ce kłosy Jeana-Françoisa Milleta). Mój i Genia pokój 

znajdował się na poddaszu i pachniał wędzoną kiełbasą. 

Potem dołączył do nas Lech i koty. Pamiętam piwnicę  

z wędzarnią, półki z zimowymi jabłkami, beczkę z kiszo-

ną kapustą, zapach jałowca, saletry, pieprzu w boczkach 

i szynkach.

   Po trzymiesięcznej podróży z Oszmiany (obecnie Biało- 

ruś) 2 V 1945 r. dotarliśmy na stację WSCHOWA. Po latach 

dowiedziałem się, że zaraz po przyjeździe mieszkaliśmy 

krótko w murowanych barakach wraz z innymi przyby-

szami z Kresów. Po długiej wędrówce znaleźli w nich dla 

siebie miejsce i ludzie, i zwierzęta.

   Baraki znajdowały się na łące w pobliżu Przyczyny Gór-

nej i cmentarza luterańskiego. Po około kilku tygodniach 

ludzie wyprowadzali się z nich do przydzielonych miesz-

kań. Rodzice zdecydowali się na pobliską ul. Starowiejską. 

Koniec II wojny światowej (8 V 1945 r.) zastał nas jednak 

ALBUM OSZMIAŃSKIE – WSCHOWSKIE

Janusz Stankiewicz

w pobliżu ul. Reymonta, w ostatnim białym parterowym 

domu. Mieszkało w nim kilka rodzin.

   Zanim wprowadziliśmy się pod numer 9 przy ul. Sta-

rowiejskiej, przez kilka miesięcy mieszkaliśmy w pobliżu 

wiatraków i cmentarza luterańskiego należącego przed 

wojną do kościoła św. Ducha w Przyczynie Górnej. Staro-

wiejska była zajęta przez Rosjan: wojskowych i ich rodzi-

ny, i dopiero gdy oni się wyprowadzili, mogliśmy się tam 

przeprowadzić. Myślę, że był to koniec 1945 r. Do domu 

przylegało pomieszczenie gospodarskie i duży ogród, 

który rozciągał się daleko aż do lipy. Widać było stamtąd 

park Wolsztyński i wieżę ciśnień. Rosły w nim porzeczki, 

agrest i jabłonie. Pamiętam kwiaty przed domem – róże 

i piwonie, przejście na podwórko, mur oddzielający nas 

od sąsiadów spod numeru 11 – Ratajczaków. Wszystkie 

domy były do siebie bardzo podobne (numery: 5, 7, 9, 

11, 13, 15, 17, 19). Po drugiej stronie ulicy stał tylko jeden 

i stodoła kryta strzechą. Był też chodnik z kocimi łbami  

i ulica – brukowana od Państwowego Domu Młodzieży 

w kierunku wiatraka. Niedaleko mieszkali państwo Kirdzi-

kowie, znajomi rodziców z Oszmiany. Pani Kirdzikowa 

była matką chrzestną Leszka.

DOM
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Nasze zabawy w tamtych latach nosiły w sobie ślad woj-

ny. Wschowa, która przez pierwsze miesiące 1945 r. była 

miastem przyfrontowym, kryła groźne niespodzianki. 

W naszej okolicy zniszczeń było niewiele: tzw. Spalon-

ka przy Państwowym Domu Młodzieży czy pojedyncze 

budynki w pobliżu Przyczyny Górnej, rozszabrowane lub 

podpalone. W Spalonce było niebezpiecznie. Wchodziło 

się na piętro po uszkodzonych schodach.

   Miejscem spotkań była ulica. Graliśmy w wypowiada-

nie wojny państwom, kiczki paliczki, wyliczanki kreso-

we i wielkopolskie. Koledzy Marian i Zbychu Linke mieli  

szable, a my znalezioną w ogrodzie błyszczącą taśmę  

z nabojami jak do cekaemu, pistolet, na który natrafiliśmy 

w domach przy ul. Reymonta, i bagnet odnaleziony na 

poddaszu. Bawiliśmy się w wojsko, czasami dochodziło 

do prawdziwych bitew. Zdarzało się, że naszymi zabaw-

kami była uszkodzona broń czy wojskowe odznaczenia. 

Pewnego razu mama wróciła do domu i kiedy zawołała 

Genia, ten zaczął uciekać w kierunku pól, trzymając coś 

za pazuchą. Ktoś z dorosłych złapał go i spod ubrania  

wyjął duży pocisk, na szczęście bez zapalnika. Mieliśmy 

też naboje karabinowe. Jednego razu rozpaliliśmy ognisko  

i wrzuciliśmy kilka w ogień. Ze strachu nie pamiętaliśmy, 

ile dokładnie. Pierwszy wybuch wzniecił płomień, a my 

jeszcze długo leżeliśmy w kartoflisku przestraszeni, że 

pociski polecą w naszą stronę.

  Dużo czasu spędzaliśmy na wędrówkach po polach  

i łąkach oraz łowieniu ryb w stawie. Mieliśmy pole za wia-

trakiem, przy domu ogród z warzywami i zwierzęta: kota 

oraz psy – Muszkę i ukochanego Ciapka, który miał pra-

wo leżeć w korytarzu, kury i Malinę – czerwoną krowę, 

która przyjechała z nami z Oszmiany.

   Sprzedawaliśmy na targu jajka od naszych kur, grzyby 

i jagody. Get wykładał kurki na gazecie i mówił: Ja teraz 

pochodzę, i zostawiał mnie samego. A ja się wstydziłem. 

Na jagody chodziliśmy 8 kilometrów do Łysin. Get więk-

szość owoców zjadał w drodze powrotnej. Pewnego 

razu złapała nas burza, schowaliśmy się w wiatraku i zje-

dliśmy wszystkie jagody. Baliśmy się, że mama będzie zła, 

ale ona ucieszyła się, że nic nam się nie stało.

Pamiętam dokładnie moje pierwsze wspomnienie. To 

moment, kiedy ja i Get jesteśmy wynoszeni z domu. Nad 

naszymi głowami są gałęzie winorośli, muskają nas ich 

młode liście. Krzyczymy w emocjach. Rodził się wtedy 

nasz najmłodszy brat – Lech. Poród odbywał się w domu 

i nas zapewne na ten moment wyniesiono z mieszkania. 

To było 16 IV 1947 r. Miałem trzy lata (ur. 12 I 1944).
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Pierwsze moje zdjęcie, lato 1945 r.: siedzę w wózku, 

obok stoi mój brat Eugeniusz, z boku duży biały miś, pies 

Muszka, lalka Basia z plastiku, jak żywa.

Drugie zdjęcie: mama w szarym kostiumie z kotem na 

rękach. Tata w mundurze uszytym z płaszcza wojskowe-

go z wojny 1939 r. Siedzimy z Eugeniuszem na małych 

krzesłach, ja chyba płaczę, lalka Basia przewrócona, z tyłu 

kawałek drogi – ulicy Starowiejskiej, przy niej skrzyżowa-

nie, na małym pagórku wiatrak i parterowy domek – ko-

lejne po barakach nasze miejsce zamieszkania.
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W wiatraku koło naszego domu przy lokomobili pracował 

mój ojciec Józef, a z nim pan Mielcarek. Lubiłem tam bie-

gać, latem często na boso, po piasku rozgrzanym słoń-

cem. Interesowały mnie żarna i sposób ich poruszania 

przez pas transmisyjny. Skrzydła młyna były nieczynne, 

dlatego żarna musiała poruszać lokomobila. To był chyba 

jedyny wiatrak we Wschowie, który mielił zboże.

   Niedaleko wiatraka mieszkała samotna starsza kobieta –  

autochtonka. Staruszka nie mówiła po polsku, a jedynie  

po niemiecku. Bałem się jej. Stał tam taki drewniany budy-

nek – szopka. Na ścianie wisiały ordery, krzyże z I wojny  

WIATRAK

światowej. Dla nas, dzieciaków, były to tajemnicze przed-

mioty, którymi się bawiliśmy.

    Get był starszy ode mnie prawie o dwa lata. Opowiadał 

mi o swoich wyprawach z kolegami do opuszczonych 

domów przy ul. Reymonta, które w pierwszych latach 

po wojnie były puste. Chłopcy, praktycznie jeszcze dzie-

ci, zaglądali do spiżarni, otwierali konfitury i wyjadali je. 

Rozbijali szkła, interesowały ich różne przedmioty, szcze-

gólnie guziki, części zegarków. Buszowanie trwało krótko, 

dorośli zakończyli tę zabawę. Nie pamiętam kiedy, ale ta 

starsza pani spod wiatraka zmarła..

Dorastające dzieci marzyły o prawdziwej  

broni. Niektóre natrafiały na nią na polach  

lub w zakamarkach domów. Znaleźliśmy 

zardzewiały rewolwer, tzw. bębenkowiec, 

a Genio pistolet, ale starsi chłopcy mu go 

zabrali. Witek Masznicz mieszkał w okolicy  

ul. Reymonta. W jego ogrodzie on i Genio 

wykopali bunkier w formie zagłębienia  

w ziemi. Przykryty był blachą, ze świeczką  

w środku. Obok na łące, blisko niemiec- 

kiego cmentarza z pięknymi czarnymi  

płytami nagrobnymi, ogrodzeniem i du-

żymi drzewami, w barakach, w których  

ulokowano nas 2 V 1945 r., swoje wojsko 

mieli chłopcy z Przyczyny Górnej.

   „Wstęp wzbroniony wojsko Górna Przy- 

czyna” – głosił ostrzegawczy napis. Chło- 

pcy z Przyczyny byli dobrze zorganizowani 

i stosowali system alarmowy polegający 

na biciu młotkiem w kawałek żelaza. My, 

czyli dzieciaki mieszkające w pobliżu, też 

chcieliśmy mieć wojsko. Oni mieli broń, 

karabiny bez zamka, był cekaem. Pewne-

go razu odważyliśmy się na napad. Był to 

może 1949 lub 1950 r. Weszliśmy na ich 

teren. Włamaliśmy się do zrujnowanych 

pomieszczeń, zalanych częściowo wodą, 

chodziliśmy po kamieniach, żeby się nie 

pomoczyć, i każdy zdobył jakąś broń. Wi-

tek i Genio nieśli najcenniejszą zdobycz –  

fragment cekaemu. Byli dzieciakami, nie 

mogli unieść całego. Chłopcy z wojska 

zorientowali się, że wdarliśmy się na ich 

teren. Któryś z nich zaczął bić na alarm. 

Zbiegli się, żeby odzyskać broń. Dopadli 

nas na cmentarzu. Pamiętam tylko podnie-

sioną rękę z kamieniem. Miałem karabin,  

BITWA

prawie nowy, ale bez zamka. Uciekając, rzuciłem go. Żałowaliśmy, że 

musieliśmy porzucić cekaem, ale ratowaliśmy swoje życie. Co sił w no-

gach dopadliśmy do naszego bunkra. Zdążyliśmy uciec. Oni stali przy 

ogrodzeniu i zza płotu rzucali kamieniami (nie były to na szczęście grana-

ty). Przeżyliśmy. W ziemiance byliśmy bezpieczni. Była to nasza ostatnia  

wojna.
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   Na przerwach zawsze coś się działo. Moje kieszenie były  

wypchane śrubami lub innymi przedmiotami. Get cho-

dził do szkoły polami – tam znajdowaliśmy różne dro-

biazgi, rozbite kawałki porcelany z dekoracją i motywami  

Początkowo krótko chodziliśmy do przedszkola koło 

klasztoru, potem do Przedszkola Pod Lipami, niedaleko 

kina Hel, a następnie do Szkoły Podstawowej nr 1 przy  

ul. Wolsztyńskiej. Większość ulic wybrukowana była 

LATA SZKOLNE

kwiatów. Handlowaliśmy tymi skarbami, zbieraliśmy 

znaczki. Żeby zdobyć nowe, trzeba było jechać do  

filatelisty do Leszna. Znaczki były miniaturami, niektóre 

wklęsłodrukami. Mieliśmy klasery, które posiadam do dziś. 

kocimi łbami, ale po niej jeździło się jak po maśle.  

Eugeniusz poszedł do I klasy w 1948 r. w wieku sześciu 

lat. Zachowały się świadectwa szkolne.
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1949 lub 1950 r. Eugeniusz na zdjęciu w II klasie z kole-

żankami i kolegami. Nauczycielka podczas lekcji czytała 

dzieciom książkę Stanisława Wilczyńskiego Niedźwiedzi-

ca Getka o dzielnym chłopcu, który miał na imię Getek. 

Get był w III klasie, ja w I. Miałem około sześciu lat. Do 

szkoły chodziłem z Mirką – siostrą Zbycha i Mariana. Nie 

mogłem się odnaleźć. Getas miał swoich kolegów. Pa-

miętam chłopaków w oficerkach z VII klasy kończących 

przerwaną przez wojnę edukację. Bójki w czasie przerw. 

Ciągłe problemy z zachowaniem. Na początku I klasy 

nauczycielka zapytała o datę urodzenia. Znałem ją, więc 

odpowiadam: Oszmiana, 12 I 1944 r. Pani mówi: ZSRR, ja 

protestuję: Polska! Ale to nie były wtedy moje problemy… 

Nie umiałem usiedzieć z założonymi rękami. Pisałem to 

może później w II czy III klasie za karę po 50 lub 100 razy. 

Wywiadówki były stresujące. Chodził na nie tata. Getas 

był przykładnym uczniem. Dziwiło mnie, że stopień z ry-

sunku miał tylko dobry. Ze śpiewu chyba ocenę dobrą  

lub bardzo dobrą, choć nie miał słuchu. Moje zeszyty 

wyglądały okropnie, pisałem jak kura pazurem i robiłem 

kleksy. W II klasie przyniosłem wieczne pióro. Nauczy-

cielka rzuciła nim o ścianę i znowu plama – moja.

   Ze szkoły nieraz wracałem z Getasem. Chodziliśmy 

do domu polnymi drogami. On ze wzrokiem wbitym  

w ziemię zawsze coś znalazł. Często z ogrodu przez płot 

przechodziliśmy polami do parku Wolsztyńskiego. Tam 

w okopach znajdowaliśmy niemieckie hełmy, pociski, 

ołów wbity w piasek. To był czas wyrabiania białej bro-

ni – z noży i bagnetów piłowano finki, z masy profilo-

wano rączkę. Niektórzy mieli kolorowe, ze szczoteczek  

do zębów, chyba z UNRY.

   W starszych klasach na wagary chodziło się do 

tzw. wieży Bismarcka, którego głowę z brązu za- 

brali prawdopodobnie Rosjanie. Znajdowała się  

na drodze z czereśniami prowadzącej do Ośrodka  

Zarodowego w Osowej Sieni. Owoców pilnował 

mężczyzna – groźny, duży, podobno skoczek  

spadochronowy podczas II wojny światowej.  

W wakacje chodziliśmy na grzyby do Buczyny, na 

jagody do Łysin albo nad jezioro do Lginia.

Eugeniusz był jedynym w klasie o tym imieniu. Każdy 

miał jakieś przezwisko i w ten sposób on został „Getasem”, 

na czas podstawówki, liceum i studiów na politechnice.
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Na początku czytała nam mama. Pamiętam jej głos z lekkim wileńskim 

zaśpiewem. Siadaliśmy wieczorem przy piecu kaflowym z poduszkami  

i słuchaliśmy bajek, np. O krasnoludkach i sierotce Marysi. Tę czytała nam  

najczęściej. Genio od początku był Koszałkiem-Opałkiem. Potem bra-

liśmy ciepłe poduszki i szybko biegliśmy do łóżek. Pokój na poddaszu 

był zimny. Genio potem te krasnoludki rysował, a ja przekalkowywałem. 

   Mama lubiła czytać, ładnie też haftowała przed wojną. Jej ulubioną 

książką było Quo vadis. Po latach, już na studiach, dałem jej do przeczy-

tania Narcyza i złotoustego Hermanna Hessego. Po jakimś czasie zapy-

tałem, czy jej się podobał. To Genio – odpowiedziała.

    Kiedy Get zaczął czytać, chodził do biblioteki i przynosił dla nas książki.  

W domu mieliśmy jedynie kalendarz robotniczy ze zdjęciami, który tata 

dostał w pracy. Pewnego razu, przy okazji wyjazdu do Zielonej Góry  

w 1955 r. przywiózł jedną. Kosztowała 10 zł, a była to wtedy duża suma.  

Kupił nam powieść Augustyna Necela pt. Kutry o czerwonych żaglach, która 

opowiadała o Kaszubach, morzu, innym niż nasz świecie. Byliśmy bardzo 

zdziwieni, ponieważ mogliśmy kupować tylko podręczniki, nic ponadto. 

   Pamiętam, że pierwszą książką, którą kupił Getas, był komiks Wicek  

i Wacek. Zapłacił 100 zł (jeszcze przed reformą walutową w 1950 r.). Mie-

liśmy również pięknie ilustrowaną Wyspę czterech rodzin Paula Jammesa, 

a pod choinkę dostałem od kuzynki ze Szczecinka – córki cioci Katarzyny,  

KSIĄŻKI

W lodach Eisfiordu oraz Odarpiego, syna Egi-

gwy Aliny i Czesława Centkiewiczów.

  Prosiłem Geta o książki z obrazkami, aż 

kiedyś przyniósł bez obrazków. Byłem wtedy  

może w III klasie. Od tego momentu czyta-

łem także takie. Kryminały o Sherlocku Hol-

mesie Arthura Conan Doyle’a były jednymi 

z moich ulubionych. Get nigdy nie zdradzał 

mi zakończenia. Wieczorami na całej ulicy 

tylko u nas na piętrze, w moim i Geta pokoju,  

paliło się światełko. Brat czytał także z latar-

ką pod pierzyną. Po kilku latach musiał nosić 

okulary. W 1956 r. na Boże Narodzenie dostał  

od pani Adamowskiej – urzędniczki w biurze  

powiatowym, trzy tomy z historią Indianina 

Winnetou Karola Maya. Kiedy przyjeżdża-

łem na święta z Ozimka, za każdym razem 

czytaliśmy wszystkie na zmianę. Na moje 

uwielbienie Winnetou nie wpłynęła nawet 

złośliwa uwaga Getasa, że Karol May to 

Niemiec i że nigdy nie był na Dzikim Za-

chodzie. W 1957 r. Get, uczeń liceum, dostał 

od pani Adamowskiej w prezencie piękne 

dwutomowe wydanie Don Kichota Miguela 

Cervantesa. Obwoluta była biała, zdobiona 

rysunkiem Picassa. Niestety książka gdzieś 

się zawieruszyła.

   W 1959 r. książek przybywało powoli: Listy  

do Mileny i Dzienniki 1920–1923 Franza Kaf- 

ki, Ferdydurke, Trans-Atlantyk – Ślub – Witolda  

Gombrowicza, ulubiona Ucieczka na południe  

i Wesele w Atomicach Sławomira Mrożka  

z rysunkami Daniela Mroza, Sklepy cynamo-

nowe Brunona Schulza, wiersze Leśmiana – 

Napój cienisty czytałem na wakacjach. Tata 

zamówił regał z szybami i mieliśmy swoją 

bibliotekę, a ja miejsce na rysunki Getasa.
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Wschowa była dla mnie ulicą Starowiejską: te kilka do-

mów, dalej pole, wiatraki, dolina, łąka, dwa stawy. Nie 

było rzeki ani jeziora, ale wracając z wypraw, widziałem 

wieże kościoła farnego i klasztoru. Ulica do szkoły była 

wysadzana lipami, wcześniej ul. Ogrodowa w drodze na 

stację, ze starymi wydrążonymi wierzbami przy łące. Ge-

tas penetrował z Witkiem Maszniczem zaułki i cmentarz 

ewangelicki. Miasto zaczynało się dla nas od skrzyżowa-

nia, potem ratusz, kino Hel, stacja kolejowa. Po drodze 

mijaliśmy jeszcze księgarnię państwa Niedźwiedzińskich, 

witrynę fotograficzną pana Kupczyka, Asa, a wcześniej 

klasztor, dzwonnicę, krużganki. Wracając, powtarzałem te 

miejsca i byłem w domu. Około 1958 lub 1959 r. nagle  

zmienił się krajobraz miasta. Przyjechałem z Ozimka, 

gdzie uczyłem się w Technikum Odlewniczo-Mecha-

nicznym, i zniknął wiatrak. Pomału rozbierane były także 

domy, zwłaszcza te szachulcowe.

   Jedna z monotypii Geta ukazuje dom kryty strzechą  

i mur pruski. Niedaleko domu dziecka mieszkał pan Świ-

goń, w domu ze stodołą. Patrzyliśmy przez okno, jak orał 

pługiem. Lubiliśmy, jak przyjeżdżali Cyganie i rozbijali 

obóz przy drugim stawie. Chodziliśmy tam na ryby. Get 

zrobił wędkę z czarną nitką, żeby ryba jej nie widzia-

ła, a zamiast haczyka była agrafka. Mieliśmy najlepsze  

dżdżownice. Z czasem Get wymyślił inny sposób – siatkę.

Pławiliśmy się w mule, tataraku i łowiliśmy płotki. Mama 

niechętnie je przygotowywała, ale my bardzo chcieliśmy 

je jeść. Momentami te wyprawy na ryby były niebez-

pieczne. Get był wyższy ode mnie, a mi ledwo głowa nad 

wodę wystawała. Pamiętam też uliczne wyścigi moto-

cyklowe, których trasę wyznaczono w pobliżu stawów. 

Bardzo chciałem je oglądać, ale Get kazał mi łowić ryby.

    Lubiłem chodzić nad stawy. Zachwycała mnie natura –  

drzewa i ptaki. Łąki nad stawami kojarzą mi się z Julką, 

która mieszkała naprzeciwko technikum. Pilnowała krów. 

Ludzie zostawiali jej swoje zwierzęta, a ona szła z nimi na  

wypas na Przyczynę Górną. Odprowadzaliśmy jej naszą 

KRAJOBRAZ WSCHOWY

czerwoną krowę. Malina dawała nam mleko, z którego 

mama wyrabiała sery. Mieliśmy wszystko, nie potrzebo-

waliśmy sklepu. Wokół domu było dużo pracy, w ogrodzie,  

przy warzywach i owocach. Geta nigdy nie interesowały  

porządki. Zostawiał to mnie lub bratu. Tata lubił ze mną  

pracować, miał we mnie pomocnika. To ja idę czytać, uczyć 

się, rysować. Jak będę potrzebny to zawołajcie mnie –  

mówił natomiast Get i znikał w pokoju na poddaszu.

   Kiedy przygotowywałem się do egzaminów na studia 

w bibliotece Ossolineum we Wrocławiu, Get wypożyczył 

mi książki. Zobaczyłem na starych panoramach Wscho-

wy wiatraki. W technikum nie miałem historii. Ten tydzień 

przed egzaminem był dla mnie czasem intensywnej na-

uki. Na szczęście mogłem wybrać spośród zagadnień jako  

temat pisemnej wypowiedzi rodzinną miejscowość. 

Wschowa zawsze jawiła mi się jako metropolia. Małe 

miasteczko, ale z dostępem do gazu i basenem. W szkole 

w Ozimku byli uczniowie z różnych stron Polski. Trudno  

mi było sobie wyobrazić, że ludzie nie mają gazu w miesz- 

kaniu.

   Pamiętam dobrze drogę do szkoły z ogromną lipą na  

środku chodnika, brukowaną drobną kostką i niskim 

domkiem, w którego oknie widziałem słój z wiśniami 

zasypywanymi cukrem. Lipa rosła na chodniku. Aby się 

wyminąć, trzeba było ustąpić osobie z naprzeciwka. Nie 

zapomnę swojego zdziwienia i żalu z powodu fragmentu 

chodnika z granitowymi płytami, które wymienione zo-

stały na cementowe. Straciłem rytm… i pewność kroków.

   Obok była dolina przy ul. Ogrodowej, naprzeciwko  

dom, a na schodach dziewczyny. One dorosły, a w doli-

nie powstały w ramach modernizacji garaże. Wracaliśmy 

ze szkoły polami koło domu dziecka (Państwowy Dom 

Młodzieży). Byliśmy po tej stronie miasta, do której nikt 

się nie zapuszczał. Nie było tu sklepów. Po latach zaczęły 

niepostrzeżenie znikać drzewa, płyty kamienne, ogromna  

lipa rosnąca na chodniku, duży kamień, jakby graniczny. 

Przestawały istnieć domy, umierali ludzie…
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Choinka była zawsze żywa, z lasu. Tata, 

który przed wojną był gajowym, przynosił 

ją do domu, a my zdobiliśmy: świeczkami,  

bombkami, jabłuszkami, czekoladowymi 

cukierkami, orzechami, lametą. Getas zrobił 

z okazji planu 6-letniego (1950–1955) szóst-

ki i traktor. Kilka wyjątkowych bombek było 

z Oszmiany. Rodzice dostali je jako prezent 

i przywieźli ze sobą do Wschowy. Ozdobą 

drzewka były także anioły, szklane bombki 

i szpic. Łańcuch oplatający choinkę robi-

liśmy w szkole z kolorowego papieru, był 

też z koralików i słomki. Pamiętam jeszcze 

świeczki na drzewku. Później były już lamp-

ki. Na gałązkach wieszaliśmy także orzechy 

i małe jabłka z sadu. Mieliśmy osiem jabłoni. 

Jedna była wyjątkowa. Owoce zabieraliśmy 

do Wrocławia, a odpowiednio przechowy-

wane były smaczne do Wielkanocy. Get 

podrywał na nie dziewczyny.

  Smaki wigilijne to oczywiście barszcz  

czerwony z uszkami, karp w galarecie i sma- 

żony, ryba po grecku, śledzie, ale także śle-

żyki – postne ciasto z mąki, wody, drożdży 

i cukru, które kroiło się, wypiekało i suszyło.  

Tak pocięte paluszki jadło się z makiem, 

który tata kręcił w maszynce dwa lub trzy  

razy. Następnie mak zalewało się wrzątkiem.  

Ciasto to miało swój specyficzny smak. Dla 

rodziców było to bardzo ważne. Śleżyki wi-

siały w płóciennym worku jeszcze długo 

po świętach.

    Prezentami pod choinką były książki, 

skarpetki, pomarańcze, czekolada, cukier-

ki. Chodziliśmy na pasterkę do klasztoru 

Franciszkanów, gdzie znajdowała się im-

ponująca szopka z ogromnymi figurami.  

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA Z PRAWDZIWĄ CHOINKĄ

Ale i tak najważniejszy był zapach i smak, które zostały w pamięci na 

lata, przywracane w naszych rodzinach, zmieszane z innymi smakami, 

odtwarzane jak chociażby bliny z maczałką.
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  W domu była skrzynka z precyzyjnymi poniemiecki-

mi narzędziami dobrej jakości, której pilnował tata. Get 

często z nich korzystał. Odwiedzaliśmy ojca w szpitalu,  

w którym pracował od 1947 r. Tam w magazynach były 

interesujące przedmioty, np. popsute nożyki chirurgiczne.  

Get dostał kilka i ostrzył je przedwojenną osełką. Przy-

nosił stamtąd także skrawki linoleum. W 1958 lub 1959 r. 

zaczął na nich wycinać, odbijać, żłobić na emulsji w kli-

szach rentgenowskich. Powstały pierwsze odbitki i grafiki. 

Malował też farbami plakatowymi. Potem matura. Przyje-

chałem na wakacje. Próbowałem pomagać w odbijaniu. 

Smutny to był czas, ale odbyły się pierwsze wystawy,  

a w listopadzie 1959 r. Getas wziął udział w następnej.

    Byłem tylko na jednej wystawie Koła Plastyków Amato-

rów we Wschowie. Podobały mi się prace Marii Chiciako-

wej (1911–2002). Inną postacią była Iwona Kondek (1934–

1996). Pamiętam zdjęcie Mariana Lorenca – Get i pani 

Iwona na wystawie w Krakowie. Pan Lorenc miał rysunek 

Jana Matejki, który pokazał Getowi. Zapamiętałem prace 

Eugeniusza Szarzyńskiego (zm. 2018) – dzieła w słomce, 

mistrzowska sztuka rzemiosła, którą podziwiałem.

    W 1959 r., kiedy przyjechałem do domu, było już po 

wystawie. Leszek miał dwanaście lat i zapytałem go, jak 

było. Opowiadał o poruszeniu wokół prac Geta, szczegól-

nie linorytu Umarł Get. Mama nie chodziła na wystawy,  

nie traktowała tych spraw poważnie.

   Dziś, widząc ilość i różnorodność prac, które powstały 

w klasie maturalnej, myślę sobie, że to niemożliwe. Więk-

szość ludzi reaguje zdumieniem i zadaje pytanie, kiedy 

on tworzył? Wtedy łatwo zrozumieć Getasa, który dzień 

przed maturą stwierdził: Ale mam stracha. Potrzebował 

roku i powtórzenia klasy maturalnej, żeby wejść w świat 

podręczników.

  

Kiedy byłem w V klasie namówiłem brata, żeby narysował 

mi statek na konkurs. Dostałem za ten rysunek nagrodę  

w szkolnym konkursie plastycznym. Była nią książka  

pt. Chłopcy z Placu Broni. 

  W 1958 r. wróciłem na święta Bożego Narodzenia  

z technikum w Ozimku i zauważyłem, że Get coś rysuje. 

W domu były tusze, kartki, trochę przyborów szkolnych 

Leszka. Przywoziłem moje rysunki techniczne na kartach 

GETAS

brystolu. Czasami oddawałem je Getowi, a on rysował 

na odwrociu. W 1957 r., wtedy uczeń liceum, miał jesz-

cze dużo czasu wolnego. Zajęty był obozem harcerskim 

w wakacje i kroniką Pierwszej Drużyny Harcerzy im. Ka-

zimierza Pułaskiego, wyprawami w Karkonosze, Gorce. 

Może to wtedy właśnie dołączył do koła plastycznego 

przy Powiatowym Domu Kultury. W 1958 r. zaczął malo- 

wać pejzaże.
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   W liceum dużo czytał, tworzył, miał osobny 

świat, nie ten szkolny. Już od najmłodszych lat 

wymyślał swój na niego sposób. Owszem, miał 

inspiracje: ilustracje Daniela Mroza, prace Józefa 

Gielniaka i Jerzego Panka, literaturę Mrożka. Ciągle 

poszukiwał, rozmawialiśmy o różnych pomysłach, 

jednak zawsze przekształcał je po swojemu. Po-

dziwiałem go za umiejętność przeprowadzenia 

całego procesu od szkicu do zrealizowanego pro-

jektu. Pamiętam trudności, brak narzędzi, cięte na 

dyplomy i pieczęci linoleum. Z czasem stworzył 

własny warsztat ślusarski i prasę drukarską. Zapo-

czątkował modę na wręczanie dedykowanych 

autorskich dyplomów. Wprowadzał oryginalne  

i indywidualne pomysły – to była jego zasługa.

W 1957 r. wyjeżdżałem na pięć lat w nieznane, do Ozimka 

koło Opola. Tam Technikum Mechaniczno-Odlewnicze, 

internat, las, huta Małapanew, rzeka, podróż i przesiadki 

w Lesznie, Wrocławiu i Opolu. Poznawałem obce miasta. 

Wrocław zniszczony. Imponujące dworce. Zostawiałem 

za sobą wszystko, co kochałem. Wracałem do Wschowy 

na święta i kolejne wakacje.

   W 1962 r. zdałem maturę. Z Ozimka pojechałem do 

Wrocławia. Umówiłem się z Getasem na rynku, koło ka-

mieniczek Jaś i Małgosia. Był 18 VI 1962 r. Getas pokazał 

mi, gdzie jest uniwersytet, i pojechał na politechnikę. Tak 

zaczęła się moja dorosłość i nastąpiło ponowne spotka-

nie z bratem.
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Rytm wybijany przez koła pociągu przypomina jazdę 

dawno temu, w nieznane. Teraz jadę do Wschowy. 

Za oknem mijam lasy, wiosnę, lato, śnieg… Wyjeżdża-

jąc, widzę oddalające się wieże kościoła.

Pamiętam przyjazdy do Wschowy. Do domu jeździłem  

tylko na święta. Wszyscy znajomi rozjechali się po ukoń-

czeniu szkoły w świat, rodzice pracowali, więc zostawałem 

we Wrocławiu. Po latach stawał się coraz częściej miastem,  

w którym spotykało się młodych ze Wschowy, znajomych  

(Władka Sawickiego), ale także zupełnie nieznanych. 

   Z pociągami wiązały się wspomnienia. Lubię nimi jeź-

dzić. Zastanawiałem się dlaczego. Nigdy nie wsiadałem 

do przedziału, zawsze siedziałem na korytarzu. Uświa- 

domiłem sobie po latach, że przecież z Oszmiany jecha- 

liśmy w bydlęcych wagonach. Podróż trwała chyba trzy  

miesiące. Pytałem o to mamę, a ona wspominała, że 

mnie trzymała przy piersi, a Genio był zawinięty, i tak 

jechaliśmy w nieznane. Rodzice zabrali ze sobą krowę, 

więc dla wszystkich było świeże mleko.

   Pamiętam pierwszą podróż – do Leszna – w wagonach  

z drewnianymi siedzeniami, które nazywaliśmy austriackimi.  

PODRÓŻE I POWROTY

Siedziałem i patrzyłem, jak mijamy drzewa, a tu zaraz 

Leszno. Byłem zdziwiony, że tak szybko dojechaliśmy do 

celu. Miałem wtedy cztery lub pięć lat.

  Moją pierwszą podróżą za granicę była wyprawa do 

Szwecji i Finlandii. Jesienią 1966 r., na przełomie paź-

dziernika i listopada wyjechaliśmy z Teatrem Gest do 

Sztokholmu. Do Warszawy wracaliśmy samolotem i ze 

względu na złą pogodę wylądowaliśmy w Poznaniu. Do 

Wrocławia mieliśmy dojechać pociągiem. Postanowiłem, 

że wysiądę w Lesznie i odwiedzę Wschowę. Na dwor-

cu kolejowym ciemno. Listopad. Idę na pamięć – ulica 

Kazimierza Wielkiego, Ogrodowa, dolina, lipa, pompa  

i Starowiejska. Miasto tonie w mroku. Godzina siódma. 

Kilka godzin wcześniej byłem w Sztokholmie. Tam szum, 

amerykańskie samochody, chevrolety, bawiący się mło-

dzi ludzie, a we Wschowie cicho i ciemno. Dwa światy 

lub dwa zaświaty.

* * *
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I remember clearly my first memory. It was the moment 

when me and Get were escorted out of the house. Above 

our heads there were branches of grapevine. We were 

screaming in emotions. That was the time our youngest 

brother was being born – Lech. Birth was traditionally  

taking place at home and most likely because of that we 

were taken out of the house. It was on 16th April, 1947.  

I was three years old (born 12 I 1944).

  We reached Wschowa after a long journey from 

Ashmyany (currently in Belarus) on 2nd May, 1945. After 

many years, I learned that for a short period of time we 

were living in barracks along with other incomers from 

Eastern Borderlands. Before we moved to a house on 

9 Starowiejska Street, we had lived at Mr Jauszkiewicz’s 

place, at the back of Władysław Reymont Street located 

right by the Lutheran cemetery which used to belong to 

St. Spirit church in Przyczyna Górna before the war. The 

ALBUMS OF ASHMYANY – WSCHOWA

Janusz Stankiewicz

Starowiejska Street was occupied by Russians and only 

upon their moving out, we were able to move in. I think 

it was the end of 1945.

    Our games were significantly market by the war times. 

Wschowa, which during first months of 1945 was a front- 

line town, was full of hidden and dangerous surprises. Our 

friends Marian and Zbigniew Linke had sabers, we had 

cartridge belt for the MMG. We played the army, some- 

times we engaged in real battles. It happened from time 

to time that we used broken army weapons or military 

distinctions as toys. We spent a lot of time wandering in 

the fields and meadows as well as fishing in the pond. We 

had a field behind the treadmill, close to the house we 

had a garden with vegetables and we owned animals: 

a cat and dogs – Muszka [Little fly] and Ciapek [Peabody 

dog], chickens and Malina [Raspberry] – a red cow that 

arrived with us from Ashmyany.

HOME

We started with Under the Linden Kindergarten, then we 

went to Primary School no. 1 at Wolsztyńska Street. A lot 

was going on during school breaks. Get used to walk 

to school through the fields – we found a lot of trinkets 

there. We traded our treasures, we collected stamps. To 

acquire new ones, we had to visit a philatelist in Leszno.

    We used to sell eggs laid by our chickens, mushrooms  

and berries. Get displayed golden chanterelles on a news- 

SCHOOL YEARS

paper and used to say: I will walk around now, and used 

to leave me all by myself. And I was embarrassed. In  

search for berries we walked 8 kilometers to Łysiny. Get 

usually ate most of the fruits on the way back. One day 

we were caught by a storm, we hid in the windmill and 

ate all the berries. We were worried mom would be upset 

but instead, she was happy we were okay.



56 57

When I was in 5th grade I convinced my brother to draw 

a ship for me to take part in a competition. I won a prize 

for that drawing in the school art contest.

  When I arrived from school in Ozimek for Christmas 

break in 1957 I noticed that Get was painting. You could 

find inks, papers, Leszek’s school supplies in the house.  

I brought my technical drawings on the paperboard. Some- 

times, I gave it to Get when something went wrong with 

them and started from scratch on a new piece. Get was 

drawing on the reverse.

    I was only present at one Art Club exhibition in Wscho-

wa. I liked the work of Maria Chiciakowa (1911–2002). 

Another figure was Iwona Kondek (1934–1996). I remem-

ber a photo by Marian Lorenc – Get and Ms. Iwona at an 

exhibition in Krakow. I kept in mind the work of Eugeniusz 

Szarzyński (died 2018) – artwork in a straw; craftsmanship 

GETAS

masterpiece which I admired.

   In 1959, when I returned home, the exhibition was al- 

ready over. Leszek was 12 years old and I asked him, how 

it went. He talked about the buzz around Get’s work, 

especially linocut Get died. Mom did not use to attend  

exhibitions, she did not treat it seriously.

    Today, when I look at the vast variety of work, which were 

created during High School final year, I think to myself:  

it is impossible he accomplished it. Most people react with  

astonishment and ask a question: when did he create it? 

Then it is easy to understand Getas who said, one day 

before High School final exam: I am pretty anxious. He  

needed a year to repeat the class to enter the world of text 

books. He had a separate world, not the school one. Ever 

since early years he has been inventing it in his own way.

I remember arriving to Wschowa. I used to return home 

only for Christmas. All my friends dispersed around the 

world after graduating, parents were working so I used 

to stay in Wrocław. Here I was also meeting people from 

Wschowa, i.e. Władek Sawicki.

  Lots of memories connected to train travels. I like  

riding trains. I was wondering why. I never sat in the  

compartment, I stayed in the hall way. I only realized it 

after years that we were transported in stockcars from 

Ashmyany. The journey must have lasted around three 

months. I asked mom and she remembered that she  

used to hold me close to her chest, Genio was wrapped  

tightly and so we were going towards the unknown.  

TRAVELS AND RETURNS

Parents took a cow with them on the journey so we  

all had fresh milk.

    My first travel abroad was a trip to Sweden and Finland. 

The Fall of 1966, between October and November we 

traveled with Gest Theatre to Stockholm. From Stockholm 

to Warsaw we traveled by plane but due to bad weather 

we landed in Poznań. We were supposed to go to Wrocław  

by the train. I decided to get off in Leszno and visit Wscho- 

wa. Train station was dark. November. City drowning in 

darkness. Seven o’clock. Few hours earlier I was in Stock- 

holm full of city buzz, American cars, Chevrolets, young 

people parting and Wschowa was quiet and dark. Two 

worlds or two otherworlds.

   Christmas’s Eve flavors consisted of fish in jelly, carp but  

also slizikai – Lenten pastries made out of flower, water, yeast 

and sugar, they were cut, baked and dried. We ate pieces  

cut in that manner with poppy seeds that dad processed 

through a mincer twice or even three times. After that the  

poppy was covered with boiling water. The pastries had  

a very particular taste. It was very important for our parents. 

Slizikai used to hang in a linen bag long after Christmas.
At first mom used to read to us. In the evening we sat by 

the tiled stove and listened to stories, i.e. Story about the 

dwarfs and Mary the orphan. After that we would quickly 

run to our beds. The room in the attic was cold. When 

Get started to be able to read, he used to go to the library 

and bring books for us. At home we only had a company 

calendar with photos that dad was given at work. One 

time, when he was going to Zielona Góra, he brought  

a book. It cost 10 PLN, and at the time it was a significant 

sum. He bought a novel for us Fisher boats with red sails  

by Augustyn Necel, about Kashubia, sea and a world  

different than ours. We were very surprised as we were 

only allowed to buy school books and nothing else.

BOOKS

   I used to ask Get for books with illustrations until one 

time he brought one without them. I was probably in 3rd 

grade at that time. Ever since, I was reading also those 

books without illustrations. Get never revealed the ending 

to me. In the evenings throughout the entire street only 

my and Get’s room lights were on. My brother also used 

to read with a flashlight under bed covers. For Christmas, 

in 1956, he got toms of stories about Winnetou. When  

I was coming back for Christmas, from Ozimek, we used 

to take turns in reading them all. In 1957 he received Don 

Quixote. The book jacket was white, ornamented with  

Picasso’s copperplate engraving.

   Around 1958 or 1959 the town’s landscape rapidly  

changed. I came back from Ozimek, where I studied in 

the Secondary Technical School of Casting and Mecha-

nical Engineering, and the treadmill was gone. They tore 

down the houses, especially wattle and daub ones.

  From the town’s landmark I remember very well my 

road to school with huge linden in the middle of a pave-

ment and a small house where in the window I could see 

a jar of cherries covered in sugar. I remember my surprise,  

when they exchanged granite pavement tiles with cement  

ones – I lost my road.

WSCHOWA

   We enjoyed when the Gypsies were coming and en-

camping by the second pond. We used to fish there. We 

weltered in the sludge, sawmill and were catching little 

fish. I also remember street motorcycle races, the rout has 

been conducted close to the ponds. I really wanted to 

watch but Get made me fish instead. In the house there 

were a lot of household chores to do, in the garden, with 

vegetables and fruits. Get was never interested in such 

chores. I will read, study, draw. If you need me, call me – 

he used to say and then disappear in the room in the attic.

We always had a real Christmas tree from the forest. Dad 

would bring it home and we ornamented it. Few special 

Christmas bulbs came from Ashmyany. Our parents got 

them as a gift and brought them to Wschowa. Christmas 

decorations also included angels, glass bulbs and spiky 

topper. We used colored paper to make the chain that 

CHRISTMAS

winded around the tree, we also used beads and straws.  

I remember candles on the tree too. Later on, we used 

little lights. On the tree branches we hung walnuts and 

small apples from the orchard. Well-kept apples tasted 

fine until Easter. Get used them to pick up girls.   
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Prace Eugeniusza Geta Stankiewicza znajdują się w zbio- 

rach wielu muzeów oraz w kolekcjach prywatnych w kraju  

i zagranicą. Ze zrozumiałych względów najbogatsze 

ich zasoby mają placówki wrocławskie, przede wszyst-

kim Muzeum Narodowe, które zgromadziło najbardziej  

reprezentatywną kolekcję, odzwierciedlającą twórczość 

artysty od wczesnych lat 70. po 2011 r., czyli ostatni rok 

jego życia. Związek Geta Stankiewicza z tym muzeum 

zdawał się wykraczać poza zwyczajowy układ kolek-

cjoner – artysta. O tyle to ważne, że Get, mimo swojej  

wcześnie zdobytej popularności, był outsiderem arty- 

stycznym, twórcą niemieszczącym się w głównym  

nurcie polskiej sztuki współczesnej, w dodatku na tyle 

niepokornym, by w pewnym okresie wzbudzać nie-

przyjazne mu zainteresowanie cenzury i władz w PRL  

(myślę tu głównie o latach 80., kiedy powstawały w jego 

pracowni dzieła na tyle kontrowersyjne dla ówcześnie  

rządzących, że realna była możliwość ich zasekwe-

strowania pod byle pretekstem, a nawet zniszczenia;  

większość tych prac niemal spod ręki artysty trafiła dzięki 

Mariuszowi Hermansdorferowi, ówczesnemu dyrektorowi  

MNWr oraz kustoszowi działu sztuki współczesnej, do 

bezpiecznej muzealnej kolekcji – najpierw w formie  

depozytów, po latach stając się jej własnością). Taka przy-

chylność z pewnością umacniała w artyście poczucie  

wartości i sens pracy.

   Ważną kolekcję dzieł Geta Stankiewicza posiada także  

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, poczynając od niewiel- 

kiego, ale cennego zbioru wczesnych grafik i ekslibrisów  

E. G. S. W MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ. SŁÓW KILKA…

Mirosław Ratajczak

z lat 60. do późnych tek graficznych (miedzioryt Towarzy- 

ski oraz Dürery XX. Lubomirskich wraz z miedziorytniczą  

wersją Dürerowskiego Zająca oraz Głową starca – oba 

cykle powstały zresztą we współpracy z ZNiO). Do tego 

trzeba dodać kolekcję plakatów, ofiarowaną przez artystę 

tuż przed śmiercią.

    W Domku Miedziorytnika przy wrocławskim rynku, gdzie 

mieściła się od połowy lat 90. pracownia Geta, również 

znajduje się zbiór Getowych prac, sukcesywnie powięk-

szany przez kustosza Marka Stanielewicza. Powoli ilość 

plakatów tego twórcy zgromadzona w Domku zbliża 

się do tej w posiadaniu muzeum wrocławskiej Akademii 

Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, której Stankie-

wicz był wychowankiem, a po latach profesorem.

    Można by jeszcze wymieniać wiele placówek posiada-

jących prace Geta, do najważniejszych należą: Muzeum 

Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Krakowie, 

Muzeum Plakatu w Wilanowie – Oddział Muzeum Na-

rodowego w Warszawie, a ponadto Muzeum Zamkowe  

w Malborku, gdzie artysta był częstym gościem – uczest-

nikiem i jurorem Międzynarodowych Triennale Ekslibrisu  

Współczesnego, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 

Górze oraz Muzeum Miedzi w Legnicy. Z tym ostatnim 

Get utrzymywał stały związek od czasu, gdy mógł się 

już pochwalić miedziorytami: miał w MM dwie ważne 

wystawy, po których została wartościowa dokumen-

tacja w katalogach, a w 2011 r. przekazał legniczanom  

interesujący zbiór prac warsztatowych związanych prze-

ważnie z miedziorytami – szkiców, rysunków, próbnych 



60 61

portretowe i krajobrazowe, można powiedzieć, że kla-

syczne na tym etapie. Chwytają one obraz ówczesnej 

Wschowy, architekturę, okoliczne tereny, czasem przy-

bliżają konkretną roślinność, innym razem jakiś detal  

architektoniczny. Świadczą o czasie i fakcie, że artysta 

był w tym konkretnym miejscu. Najciekawsze są jednak 

scenki rodzajowe. Zwykłe z pozoru portrety, szczególnie 

podwójne, notują nie tylko wygląd zewnętrzny modeli,  

ale także ich psychologiczną charakterystykę i takież  

relacje między nimi. Bywają takie, które trzymają się bli-

sko rzeczywistości, są realistyczne, ale zarazem czujemy,  

że już wkracza w tę materię dynamiczna wyobraźnia 

młodego twórcy, odwołująca się do ilustracji książkowej, 

rysunku satyrycznego, karykatury – słowem tam, gdzie 

ważne jest stworzenie typu, charakteru, alegorii. W wielu  

pracach widać wyraźnie, kto patronuje tym twórczym 

wycieczkom – np. Bohdan Butenko, Sławomir Mrożek, 

Jan Młodożeniec, Jerzy Panek, tu i ówdzie artysta repre-

zentujący międzynarodowy świat sztuki nowoczesnej –  

Picasso, Steinberg, Dubuffet… Nigdy nie są to jednak  

proste naśladownictwa, w żadnym wypadku „przekalko-

wania”, to w najlepszym tego słowa znaczeniu inspiracje, 

które służą własnym eksperymentom, próbom, przy-

miarkom, na ogół bardzo oryginalnym rozwiązaniom 

podejmowanych zadań. Przypomnijmy w tym miejscu – 

rzecz dzieje się we Wschowie w 1958, 1959, 1960 i 1961 r.,  

a nasz bohater ma wtedy szesnaście, siedemnaście, 

osiemnaście lat!

   Pięknie łączą się u Geta te dwa światy – obserwacja 

i ilustracja podpatrzona w prasie, książce, kąciku saty-

rycznym tego czy innego pisma, dzięki czemu uchwycić  

można ducha czasu mocno już ożywionego po ponurym  

i drętwym okresie stalinizmu – nowoczesności wkra-

czającej do Polski poprzez książki, czasopisma, filmy,  

radio… Pojawiają się, mimo powszechnej biedy, miejsca, 

w których może się ów duch manifestować – jak bary  

i kawiarnie, gdzie brylują stylowo ubrani bywalcy (co Get 

świetnie potrafił podchwycić), występują zespoły jazzowe;  

w domach pojawiają się nowoczesne meble, ceramika 

dekoracyjna z Ćmielowa, czasem „pikasy” na ścianach,  

a kobiety konkurują dzielnie na polu kreacji ubraniowych, 

ale także fryzur (kapitalne rysunki Fryzury damskie, Patent 

123456 i ich ciąg dalszy czy Projekt toalety z fryzurą).

   Kiedy Get zestawia na rysunkach dwie osoby, często  

pary męsko-żeńskie, to od razu ukazuje się także jakiś 

rodzaj interakcji między nimi, narracji, którą można by 

długo opisywać. Zacięcie satyryczne połączone z gięt-

kością formy plastycznej świadczy o tym, jak uważnym 

obserwatorem świata był młody Stankiewicz. Bo satyra 

to przecież zarówno bystra obserwacja, ale i trafna opinia, 

sąd intelektualny, często oparty o tzw. wartości wyższe. 

Tu trzeba refleksu i refleksji, poczucia humoru i miary,  

samodzielnej świadomości i poddania się reżimowi poin- 

ty. Wiele z tych drobnych rysunków można by śmiało 

współcześnie wykorzystać, właśnie w roli ilustracji książ-

kowej czy prasowego rysunku. Noszą znamię czasu,  

w którym powstały, ale mają w sobie dostatecznie dużo 

ponadczasowej energii , która wciąż sprawia wielką frajdę 

odbiorcy.

  Jak widać świat zewnętrzny interesował Geta Stan-

kiewicza w znacznym stopniu, ale nie znaczy to, że 

angażował go bez reszty. Z równą uwagą wczuwał się  

w swoje wnętrze i szukał sposobów na to, by je wyrażać 

z równą siłą. Zresztą potrafił oba te bieguny dobrze ze 

sobą skomunikować. W notowanych scenkach rodza-

jowych wykorzystywał intuicyjną psychologię młodego 

artysty, a jego stymulowana w dużym stopniu literaturą 

wyobraźnia podsuwała mu swoiste ciągi dalsze w postaci 

wątków fantastycznych. Nieraz trudno się zorientować, 

gdzie przebiega granica obu światów; poza relacjami 

międzyludzkimi pojawiają się na kartach szkicownika  

Geta relacje człowieka z przyrodą, która także może  

zadziwiać drzemiącymi w niej mocami. Get potrafi wów-

czas przejść bardzo płynnie z poziomu satyrycznego  

humoru w miękkie, łagodne rejony liryki, ale też niepoko-

jącej poezji, której nieobca jest eschatologiczna tonacja.

   Młodzi ludzie okazują dużą wrażliwość na sprawy życia  

i śmierci, stany krańcowe, choć oczywiście większość  

zapomina o nich, dojrzewając i nie zostawia świadectwa 

takich niepokojów. Otóż u Stankiewicza motywów tego 

odbitek, powiększając istniejącą już w tej placówce  

kolekcję swoich sztychów.

       Prywatne zbiory istnieją zapewne w sporej liczbie, ale nie 

ma ich systematycznego opracowania. Brakuje również  

opisu „zasobów” Muzeum w Oszmianie (po części wirtu-

alnych, po części realnych).

   Na tym tle należy rozpatrywać kolekcję Muzeum Ziemi 

Wschowskiej. Istotną cechą przygotowywanego właśnie 

przez wschowskich muzealników katalogu naukowego  

zbioru jest oczywiście to, że dokumentuje związek Eu-

geniusza Geta Stankiewicza z miastem jego młodości,  

z latami spędzonymi w nim na nauce – nie tylko szkolnej,  

ale także tej, która ostatecznie zadecydowała o jego  

przyszłości jako artysty. W pierwszym rzędzie było to 

amatorskie kółko plastyczne prowadzone jednak przez 

dyplomowanego artystę – Ignacego Bieńka, który – jak  

sam Get często powtarzał: stworzył we mnie takie 

wyobrażenie, że można spędzać życie, malując. Do  

mistrzów się nie przyznawał, ale rolę Ignacego Bieńka 

zawsze podkreślał. Istotną naukę niosło życie codzien-

ne, obserwowane i notowane zachłannie na każdym 

kroku i we wszelkich jego przejawach, czego najlepszym  

dowodem jest fundamentalna część wschowskiej  

kolekcji, na którą składają się juwenilia Geta Stankiewi-

cza – szkice, rysunki, ilustracje, pierwsze próby graficzne. 

Czas dzieciństwa i młodości jest dla artysty pokarmem 

oraz inspiracją na całe życie. Nie wydaje się prawdzi-

wą hipoteza, że twórca jako dziecko jest rozmarzonym  

duchem unoszącym się nad ziemią, rzekomo niepoświę- 

cającym uwagi trywialnym, przyziemnym sprawom.  

A przynajmniej nie w przypadku Geta Stankiewicza  

(w czasach wschowskich jeszcze „Getasa”), który bardzo  

mocno stąpał po ziemi. Był bystrym i bardzo nieraz  

wnikliwym obserwatorem otaczającego świata. Nie 

grymasił, nie wybierał co bardziej estetycznych kąsków, 

chłonął wszystko zachłannie, nie wartościując tematów 

ani motywów, rejestrując rzeczywistość jak obiektywna 

kamera. Z drugiej strony, kiedy to utrwalał na papierze, na 

matrycach graficznych – szukał przede wszystkim formy. 

Jego wysokiej próby artyzm w owym czasie nie polegał 

na doskonałości techniki, której przecież nie mógł jako 

młodzian w wieku szkolnym w pełni posiadać, ale na 

gorączkowych wręcz poszukiwaniach coraz to innych 

środków wyrazu, które zdolne byłyby oddać nie tylko  

to, co literalnie zaobserwował, ale i to, dlaczego dana  

rzecz – przedmiot, postać, sytuacja – zwróciły jego uwagę,  

z czym skojarzyła je jego wyobraźnia oraz inteligencja, 

niezwykle żywa, wyćwiczona na licznych lekturach, 

sprzyjających autorefleksyjnej świadomości. Już na  

bardzo wczesnych rysunkach widoczny jest ten charak-

terystyczny dla dojrzałego Geta element intelektualnej 

gry z rzeczywistością, która to gra konstruowała zarówno 

przekaz płynący z dzieła, jak i jego formę.

   W posiadaniu Muzeum Ziemi Wschowskiej znajduje 

się obecnie ogromny skarb, którego nawet śladu nie ma  

w zbiorach innych muzeów – blisko 250 prac z końca 

lat 50. i początku lat 60. Mogłoby się wydawać, że te  

niegrzeszące wykończeniem rysunki i graficzne próbki, 

czasem wręcz drobne wizualne notatki, zasługują ledwie 

na sentymentalne spojrzenie, na dobrotliwy uśmiech, 

gdy jest się pod wrażeniem późniejszego mistrzostwa 

Geta. Nic bardziej mylnego. To jest świadectwo dużej 

wagi, rozrysowany w szczegółach plan późniejszych 

strategii twórczych, zapasy pomysłów, motywów, form –  

na czas przyszłej ofensywy artystycznej, przepraco-

wane sposoby podpatrywania rzeczywistości w tych 

aspektach, które najczęściej ukrywają się pod skórą życia  

codziennego, giną z oczu w lesie stereotypów i masek, 

kamuflujących głębszą egzystencjalną prawdę i uczucia, 

jakie jej towarzyszą. Chociaż Get niekoniecznie kojarzy 

się z twórcą, którego siłą napędową byłyby emocje, to 

jednak grają one w jego dziele wielką rolę – stoją u źródeł 

postrzegania.

  Uderzające w tym zespole prac jest bogactwo moty-

wów, któremu towarzyszy jednocześnie wielkie zróż-

nicowanie form. Nie wiem, czy zasadne byłyby w tym 

miejscu rozważania o stylach czy manierach, nawet 

technikach, bo tutaj zbyt wiele dzieje się jednocześnie  

i w sposób niezwykle różnorodny. Mamy więc zwyczajne 

wprawki rysunkowe, niedokończone szkice, małe studia 
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The artworks of Eugeniusz Get Stankiewicz are present  

in many museums and private collections locally and  

abroad. The collection of the Museum of Ziemia Wschow-

ska documents the relationship between Get Stankiewicz 

and the town of his youth, the years spent on education –  

also on education which eventually determined his  

future as an artist. Firstly, it was an amateur art club led 

by a certified artist – Ignacy Bieniek who – as Get often 

said himself: created a concept in me that you can spend  

a life painting. He was reluctant to acknowledge his mas- 

ters, however he would always highlight the role of Igna-

cy Bieniek. Education came from daily life, observing 

voraciously its every aspect at every moment, which is  

reflected in the fundamental part of Wschowa’s collec- 

tion – juvenilia by Get Stankiewicz – sketches, drawings,  

illustrations, first attempts with graphics.

   The Museum of Ziemia Wschowska is in possession 

of a great treasure, of which there is no trace in other 

museums’ collections – close to 250 artworks dated end 

of the ‘50s and beginning of the ‘60s. It would seem, that 

those not particularly polished drawings and graphic 

attempts, often even small visual notes, deserve only  

a sympathetic glance while being under tremendous 

impression of Get’s latter craftsmanship. Nothing could 

E. G. S. IN THE MUSEUM OF ZIEMIA WSCHOWSKA. FEW WORDS...

Mirosław Ratajczak

be further from the truth. This is a testimony of a great 

magnitude, it is a drawn plan of future creative strategies, 

idea pool for future artistic battles.

   What strikes the most in this set of artworks is the rich-

ness of motifs which are at the same time accompa-

nied by great variety of forms. So there we have ordinary  

drawing exercises, unfinished sketches, minor portrait and 

landscape studies – one might say – classical at that stage.

They all capture Wschowa’s image of that time. They tes- 

tify of a time and fact that the artist was in that particular 

place. 

   The remaining part of Get’s work gathered in the Mu-

seum of Ziemia Wschowska is fairly known and has been 

included in published materials on numerous occasions. 

This part comprises of artworks which are representative 

to his achievements.

   Publishing this academic catalogue of the collection is 

an adventure for all Get Stankiewicz’s art enthusiasts. It 

unlocks, among other, barely known, unbelievably rich 

spectrum of his craftsmanship and I strongly believe it 

will influence its perception and will enrich Polish art with 

another chapter of original notion of history distinct from 

mainstream and will tie, with a tight knot, the artist’s life 

with history and culture of Wschowa.

ABSTRACT

typu jest sporo. Atmosfera często gęstnieje, lęk nabiera 

niemal materialnego kształtu, bywa przełamywany jakimś 

radykalnym gestem – jak jego pierwszy linoryt, będący 

tradycyjną klepsydrą obwieszczającą… śmierć autora. 

Można w tym punkcie powiedzieć: szczeniacki dowcip, 

ale mógł on zaniepokoić nie tylko rodziców Geta.

  Na rysunku przedstawiającym piekło w kotle smaży  

się postać opisana jako „194214V”, co jest nie jakimś 

abstrakcyjnym numerem delikwenta, ale datą urodzin  

Eugeniusza Geta Stankiewicza. Znamienny jest także ry-

sunek podpisany Śmierć (z racji tego, że szkielet złożony 

w trumnie manifestacyjnie założył nogę na nogę, można 

rzec, iż to śmierć niemal na wilegiaturze). To znów rodzaj 

dowcipu, mówiący o tym, jak artysta balansuje między 

powagą a żartem, często w autoironii szukając dystansu.

   Innego rodzaju uczucie budzi zagadkowy Dąb, z krę-

giem modlących się wokół niego ludzi. Czerwień, w jakiej 

tonie ten obrazek, sprawia, że cała kompozycja płonie, 

pożar ogarnia budynki miasteczka widoczne za dębem, 

w powietrzu unoszą się demoniczne figury i narzędzia 

tortur oraz cmentarnej posługi. Przekaz jest w oczywisty 

sposób zaszyfrowany. Nie wiemy również, o czym trak-

tuje bardzo stylowa Rozmowa wisielców. Na kolejnym 

rysunku z tego nurtu pojawia się grupa ludzi (właściwie 

są to same głowy, ale tak sugestywnie skomponowane,  

że mamy wrażenie całopostaciowych wyobrażeń), 

wśród których wyróżnia się wielkością jedna głowa. 

Pod nimi znajduje się podpis: Coś się stało!. To delikatne  

dotknięcie przez Geta rzeczywistości wywołuje w widzu 

bardzo dosadne wrażenie, że mamy do czynienia z grupą 

ciekawskich gapiów, poruszonych zjawiskiem/wydarze-

niem, którego nie widzimy, ale czujemy, że budzi ono nie 

tylko ciekawość, ale pewnie i grozę.

  W tym kontekście warto również zwrócić uwagę na  

rysunek opisany przez autora jako Strach dzieci. Trudno 

nie dostrzec, z jakim wyczuciem i naturalnością, na do-

miar przy minimum środków, potraktował ten problem 

młodzieniec już w wieku maturalnym. Nie była to dla 

niego sprawa błaha.

    Zatrzymując się przy tym zespole prac, myślałem wie-

lokrotnie (mając także w pamięci niektóre późniejsze  

prace z lat 60.), że młody Get bardzo głęboko dzielił tę 

sferę ducha (duchów?) z Bolesławem Leśmianem. I nie 

mówię o tym ot tak…

    Pozostała część kolekcji Geta w Muzeum Ziemi Wschow-

skiej to prace dość znane, które były niejednokrotnie opi-

sywane, choćby dlatego, że wyszły spod ręki artysty już 

uznanego, niekwestionowanego mistrza miedziorytu,  

rysownika, plakacisty, słowem – wielowarsztatowca. 

W tym przedziale znajdują się dzieła reprezentatywne  

dla jego dokonań, niektóre dają możliwość dotknięcia 

twórczości Geta w wersji niejako sauté, bez barwnych 

przybrań, czyli w wersjach odbitek warsztatowych, w któ- 

rej to postaci odbiorcy rzadko je widywali, jako że Get 

ręcznie kolorował/malował odbitki, zanim wypuszczał je 

w świat – słowem czynił unikaty z prac, które z definicji  

powinny być powielane w większej ilości. Nie znaczy 

to, że dzieł skończonych, wręcz wypieszczonych przez 

artystę, co było zresztą normą dla jego warsztatu, tutaj 

nie ma (rzadkością są np. dwie akwaforty wzbogacone 

mezzotintą z lat 80., jak Zerżnięcie szkaradnika i Klasyka 

polska). I w tym zakresie ta kolekcja ma się czym chlubić.

   Wydanie katalogu naukowego tego zbioru jest wydarze-

niem dla wszystkich miłośników sztuki Geta Stankiewi-

cza. Uprzystępnia on m.in. prawie nieznany, niezmiernie  

bogaty obszar jego twórczości i jestem przekonany, że 

wpłynie to na jej ocenę i wyobrażenia o niej, wzbogaci 

sztukę polską o kolejny rozdział jakże oryginalnej, odrębnej  

od jej głównych nurtów historii oraz zwiąże mocnym 

węzłem życie tego twórcy z historią i kulturą Wschowy.

* * *
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Farba plakatowa i tusz, papier
29,6 × 21 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/488

Poster paint and ink, paper
29,6 × 21 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/488

Tańczący fakir, 1958 Dancing fakir, 19582. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedsta-
wienie mężczyzny na tle złożonym z plam w kolorze  
granatowym i ceglanym. Sylwetka mężczyzny zazna- 
czona czarnym konturem. Ukazany został z lewego  
profilu, a jego ciało wygięte w nienaturalny sposób. 
Ma dużą kanciastą głowę z włosami zaczesanymi do 
tyłu, duże oczy, nos i otwarte usta. Ciało opracowane  
schematycznie, bez detali, które sugerowałyby ubranie. 
Ręce z dużymi dłońmi uniesione wysoko nad głowę.  
W lewej ręce trzyma podłużny ciemny przedmiot, 
prawdopodobnie flet. Lewa noga wysunięta w przód 
pod nienaturalnym kątem, druga ugięta, jakby męż-
czyzna przyklękał. W lewym polu kompozycji czarne  
plamy i linie tworzą kształt stojącego węża.

Sygnatury: 
Getas 58 (przy lewej krawędzi)

Na odwrociu: 
tańczący fakir (przy górnej krawędzi, ołówkiem)

JB, MTM

Farba plakatowa, papier
35,1 × 26,2 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/493

Poster paint, paper
35,1 × 26,2 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/493

Bez tytułu, 1958 No title, 19581. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta.
Przedstawienie pejzażu z kościołem. Na pierw-
szym planie pola barwy ceglanej. Za nimi, na 
jasnym tle, odcina się czarna bryła kościoła. 
Budynek ma nieregularny kształt. Dominująca 
wieża oraz sygnaturka zwieńczone są krzyżami. 
Po obu stronach kościoła rosną wysokie drzewa  
o strzelistych koronach, namalowane kolorem 
szarym. Pola rozciągają się aż po horyzont, 
na dalszym planie dwa drzewa, stosunkowo 
mniejsze w czarnym kolorze. Granatowe niebo 
jest bezchmurne. Dominuje na nim ogromne 
jaśniejące ciało niebieskie (księżyc lub słońce).

Na odwrociu: 
kompozycja w formie leżącego prostokąta. 
W centralnej części szkicowe przedstawienie 
siedzącej kobiety. Twarz została potraktowana 
schematycznie, głowa pochylona, długie proste 
włosy spływają luźno. Wzrok kobiety skierowa-
ny w dół, usta zaciśnięte w wąską kreskę. Głowa 
osadzona na nieproporcjonalnie długiej szyi, 
która przechodzi bezpośrednio w biust. Kobieta 
ma zgięte nogi, jedną rękę wyciągniętą przed 
siebie opiera na kolanie. Brak szczegółów suge-
rujących ubranie.

Sygnatury: 
Getas 58 r (w prawym dolnym rogu)

JB
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Farba plakatowa i tusz, papier
32,4 × 22,7 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/491

Poster paint and ink, paper
32,4 × 22,7 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/491

Don Kichot, b.r. (1958?) Don Quixote, date unknown (1958?)4. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Przedstawie-
nie jeźdźca na koniu w centrum pola obrazowego. Jest 
to mężczyzna ukazany z lewego profilu. Głowa niepro-
porcjonalnie duża, osadzona bezpośrednio na ramionach, 
a tułów krótki. Przy boku trzyma owalną tarczę, nogi 
zwisają luźno po bokach konia. Zwierzę jest chude, ma 
długie nogi i pysk zwrócony przodem do widza. Sylwetki 
jeźdźca i konia utrzymane są w odcieniach szarości. Tło 
zróżnicowane pod względem kolorystycznym: dominuje 
szarość, ale przy głowie konia ma barwę czerwoną, pod 
jego brzuchem zieloną, przechodzącą w brąz. Prawa kra-
wędź pola obrazowego oraz jego górny prawy róg zostały 
zaakcentowane czerwienią. Podłoże, na którym stoi koń, 
składa się z czarnych kresek. W prawym górnym rogu pola 
obrazowego znajduje się jakby zawieszony w powietrzu 
wiatrak.

Na odwrociu: 
kompozycja w formie leżącego prostokąta. Szkicowe 
przedstawienie trzech humanoidalnych postaci o długich, 
nienaturalnie powyginanych kończynach. Dwie z nich 
umieszczone są niżej, trzecia ponad nimi. Wzrok wszyst-
kich zwrócony ku sobie.

Sygnatury: 
Getas (w prawym dolnym rogu)

Na odwrociu: 
Don Kichot (przy górnej krawędzi, ołówkiem)

Inspiracją – okładka książki Miguela de Cervantesa Prze-
myślny szlachcic don Kichote z Manczy (Warszawa 1955) 
z reprodukcją rysunku Pabla Picassa.

JB, MTM

Ołówek, papier
27,1 × 18,6 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/478

Pencil, paper
27,1 × 18,6 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/478

Spotkanie. Szkic nr 1, 1958 Meeting. Sketch no. 1, 19583. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Ujęte w pro- 
stokątną ramkę przedstawienie dwóch postaci na tle 
miejskiego krajobrazu. Ich twarze, zwrócone do siebie  
przodem, jak również sylwetki narysowane zostały w stylu 
kubistycznym. Na głowach mają nakrycia – ta po prawej 
jasną czapkę, ta po lewej kapelusz. Nie sposób rozróżnić  
szczegółów ubioru. Ręce postaci wyciągnięte przed siebie, 
ich dłonie niemal się stykają. Za nimi rozciąga się chodnik  
z czarno-białym, skomplikowanym wzorem płytek. Na dal- 
szym planie wysokie budynki na tle ciemnego nieba. Z gór- 
nego lewego rogu pada strumień światła, który oświetla 
część budynków i stojące na pierwszym planie postaci.

Na odwrociu: 
kompozycja w formie stojącego prostokąta. W centrum pola 
obrazowego szkicowe przedstawienie twarzy młodzieńca 
(autoportret). Linia włosów zaznaczona schematycznie,  
twarz owalna, oczy ukryte za szkłami okularów. Nos i usta 
oraz prawa strona twarzy schowane częściowo w cieniu. 
Poniżej, w dolnej strefie pola obrazowego, po lewej stronie 
twarz ukazana z lewego profilu. Zaznaczony kształt oka, 
duży nos i falujące włosy sięgające ramienia.

Sygnatury: 
Getas 58 r. (w ramce z prawej strony)

Napisy: 
„Spotkanie” (przy prawej krawędzi); Szkic nr 1 (przy dolnej 
krawędzi); Plakatowa farba (przy lewej krawędzi)

JB
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Farba plakatowa, kredka, tusz i piórko, papier
17,5 × 26,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/450

Poster paint, crayon, pen and ink, paper
17,5 × 26,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/450

Bez tytułu, 1959 No title, 19596. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Ekspresyjne przedstawie-
nie dwójki ludzi z krucyfiksem w tle. Ich twarze, ukazane z profilu, są 
zniekształcone. Postać zwrócona prawym profilem ma zielone oczy, 
orli nos i karykaturalnie wysunięty podbródek. Ubrana jest w zieloną, 
obszerną szatę. Na głowie ma biało-czerwoną chustę, a na plecach 
kraciastą. Druga postać o nieludzkim wyglądzie została ukazana z le-
wego profilu, ma ogromną łysą głowę, oko z zieloną gałką, niepropor-
cjonalnie długi nos i usta. Nie ma szyi, głowa przechodzi bezpośrednio 
w tułów, w którym nie sposób wyróżnić szczegółów. Skóra obu po-
staci ma osobliwy niebieski kolor. Krucyfiks z ukrzyżowanym Jezusem  

znajduje się w lewym górnym polu kompozycji. Krzyż jest czarny,  
postać Chrystusa biała z zaznaczonymi schematycznie szczegółami 
twarzy oraz perizonium. Tło przedstawienia jest bardzo dynamiczne. 
Dominują kolory: niebieski, czerwony i zielony. W wolnej przestrzeni 
między postaciami biegnie pas zakręcający łukowato przy górze kompo-
zycji, którego struktura przypomina witraż złożony z różnokolorowych  
figur geometrycznych.

Sygnatury: 
Getas 59 / Wschowa (przy dolnej krawędzi, z prawej strony)

JB

Farba plakatowa, papier
43 × 29,7 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/494

Poster paint, paper
43 × 29,7 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/494

Potwór Frankensteina, 1958–1959 Frankenstein’s monster, 1958–19595. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Przedsta-
wienie stwora o dużej głowie z falującymi rzadkimi wło-
sami na czubku, twarzy w zielonkawym odcieniu, dużym  
i nieproporcjonalnie szerokim nosie. Oczy z zaznaczonymi 
źrenicami w formie spirali, usta wygięte w grymasie, tak że 
widać dolny rząd zębów. Postać ma spiczasty podbródek 
i odstające uszy. Głowa osadzona została bezpośrednio 
na ramionach. Potwór ubrany jest na fioletowo. Sylwetka 
ukazana tylko do połowy, lewa ręka niewidoczna, prawa 
uniesiona, tak że widać dłoń o długich palcach i czarnych 
paznokciach. Stwór przedstawiony został na czarnym jed-
nolitym tle.

Na odwrociu: 
kompozycja w formie stojącego prostokąta. Przedsta-
wienie kilku widmowych twarzy. Narysowane szkicowo, 
częściowo nachodzą na siebie. Najbardziej wyraźna twarz 
umieszczona została przy prawej krawędzi pola obrazowe-
go. Podłużna, z kwadratową szczęką i pojedynczymi falu-
jącymi włosami opadającymi na czoło. Duży nos i szerokie 
usta. Twarz częściowo nakłada się na kolejną, której kontur 
jest delikatniejszy. Jest ona większa, umieszczona bliżej 
osi wertykalnej, kwadratowa, z nieproporcjonalnie dużym 
nosem i otwartymi ustami ukazującymi rząd zębów. Pozo-
stałe twarze narysowane niedokładnie, w jasnym kolorze.

Sygnatury: 
Getas 58/9 (w prawym dolnym rogu)

Napisy: 
POTWÓR FRANKENSTEIN (w prawym dolnym rogu)

JB
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Farba plakatowa i piórko, papier
29,5 × 27,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/457

Poster paint and pen, paper
29,5 × 27,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/457

Bez tytułu, 1959

No title, 1959

8. 

Kompozycja w formie zbliżonej do kwadratu. Przedstawienie trzech muzykantów. 
Mężczyzna po lewej stronie siedzi na czarnym postumencie i gra na klarnecie. Został 
ukazany en face, twarz i dłonie ma koloru niebieskiego. Muzyk ma krótkie ciemne 
włosy z przedziałkiem, duże oczy, z których prawe jest pomarańczowe, a lewe jasno-
niebieskie, oraz długi prosty nos. Ubrany jest w czerwony sweter z łatą na prawym 
łokciu i żółte, pasiaste spodnie. Po prawej stronie stoją dwaj mężczyźni. Ten na pierw-
szym planie jest pochylony. Ma na sobie pomarańczowe ubranie i uderza w bęben 
o zielonym korpusie i niebieskiej membranie. Kolejny muzyk, dmący w róg, stoi nad 
nim. Ukazany został z lewego profilu. Trębacz ma podłużną twarz z długimi czarny-
mi włosami spływającymi na ramiona. Ubrany jest w żółtopomarańczowy sweter. 
Tło ma kolor niebieski, który w dolnej partii oraz przy prawej krawędzi przechodzi  
w pomarańcz.

Na odwrociu: 
kompozycja złożona z linii, układających się w schematycznie  
zaznaczone kontury ludzkich twarzy. Przy lewej krawędzi, 
umieszczone pionowo, oko z zaznaczoną źrenicą.

Sygnatury: 
Getas 59 (w prawym dolnym rogu)

Publikowany: 
Czas przez nikogo niezłapany, Wschowa 2018 (folder towa-
rzyszący wystawie).

JB

Farba plakatowa i piórko, papier
23,5 × 15,7 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/443

Poster paint and pen, paper
23,5 × 15,7 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/443

Bez tytułu, 1959

No title, 1959

7. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Przed- 
stawienie popiersia kobiety na jasnobrązowym 
tle. Kobieta ma podłużną twarz obrysowaną gru-
bym szarym konturem. Tęczówki oczu, nos oraz 
usta zaznaczone fioletowym kolorem. Twarz, 
oprócz lewego oka, o barwie czerwonej. Kobieta 
ma zdegustowaną minę, brew uniesioną i wygię- 
tą łukowato. Oprócz konturu twarzy pojawia się  
też drugi, o tej samej grubości. Wokół niego wiją 
się włosy sięgające poniżej podbródka. Głowa  
osadzona na długiej szyi ozdobionej dwoma  
sznurami korali – mniejszym o czarnych oczkach 
i większym o fioletowych.

Sygnatury: 
Getas 59 (obok rysunku, na wysokości lewego 
ramienia)

JB
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Farba plakatowa i piórko, papier
32,6 × 24,6 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/462

Poster paint and pen, paper
32,6 × 24,6 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/462

Bez tytułu, 1959

No title, 1959

10. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Polichromatyczne przedstawienie ogrodo-
wych kwiatów, w którym dominują barwy: niebieska i zielona. Rośliny z dużymi liśćmi 
i długimi łodygami oddane z dbałością o szczegóły. Łodygi wyłaniają się z dolnej kra-
wędzi pola obrazowego. W górnej strefie dominuje kwiatostan naparstnicy o niebiesko-
czerwonych dzwonkach. Tło w różnych odcieniach błękitu.

Na odwrociu: 
kompozycja w formie stojącego prostokąta. W centrum kobieta paląca papierosa. Włosy 
ułożone w loki, nienaturalnie długa szyja ozdobiona sznurem korali. Ubrana jest w strój 
kąpielowy. Ręce schowane za tułowiem. Po obu jej stronach stoją postaci: przy lewej 
krawędzi pola obrazowego osoba ukazana z profilu, z krótkimi włosami i dużymi ustami. 
Po prawej mężczyzna w ujęciu en trois quarts, którego sylwetkę widać tylko do pasa. 
Obie patrzą na kobietę. Nad mężczyzną po prawej narysowana twarz z zaznaczonym 

fragmentem fryzury. Ma bardzo duże oczy, które 
niemal łączą się na środku, tylko prawą brew oraz 
ogromne usta. Między postacią po lewej stronie 
a kobietą na dalszym planie zaznaczona została 
sylwetka z zacieniowaną twarzą, rękami splecio-
nymi z przodu, nogami zgiętymi w kolanach i złą- 
czonymi stopami. Przy biodrze kobiety, z lewej 
strony, abstrakcyjny kształt w kolorze morskim.
 
Sygnatury: 
Getas 59 (przy dolnej krawędzi, z prawej strony)

JB

Farba plakatowa i piórko, papier
20,5 × 33,4 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/460

Poster paint and pen, paper
20,5 × 33,4 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/460

Bez tytułu, 1959 No title, 19599. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Wieloplanowe przedstawienie ukazuje wiejski krajobraz widziany z wnętrza bu-
dynku, którego fragment z otwartym oknem znajduje się przy prawej krawędzi pola obrazowego. Za oknem wieś. W centrum 
stodoła o konstrukcji szachulcowej, z dwuspadowym dachem i ciemnym otworem drzwiowym. Po prawej stronie biegnie 
prosty płot, a przed stodołą rozciąga się zielona łąka z młodymi drzewkami o cienkich gałązkach. Za łąką, obok stodoły pas 
ciemnej zaoranej ziemi. Na dalszym planie łąka, za nią dalsze zabudowania zasłonięte częściowo przez stodołę. Po lewej 
stronie linia drzew o zielonych koronach, a powyżej bezchmurne niebieskie niebo.

Sygnatury: 
Getas 59 / 7 II 59 (przy dolnej krawędzi, z prawej strony)

JB
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Farba plakatowa i piórko, papier
34,4 × 23,8 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/465

Poster paint and pen, paper
34,4 × 23,8 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/465

Bez tytułu, 1959 No title, 195912. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Przed-
stawienie siedzącego na ławce w parku mężczyzny.  
Twarz oddana z dbałością o szczegóły, z wąskimi  
oczami, długim nosem i szerokimi ustami. Na czole,  
pod oczami i przy nosie ma zmarszczki, a na policz- 
kach i brodzie ślady zarostu. Włosy jasne i krótkie.  
Na głowie różowy kapelusz z łatą. Ubrany w zapięty 
na jeden guzik sweter w pomarańczowo-szare pa-
ski, spod którego wystaje różowa koszula, spodnie 
w niebiesko-pomarańczową kratę oraz biało-ró-
żowy szalik. Ręce zgięte w łokciach i ułożone na 
udach. Ławka, na której siedzi mężczyzna, ma kolor 
różowy, za nią szara trawa i drzewo o białej korze  
i rozłożystych, pozbawionych liści gałęziach. Zazna-
czone pasmowo niebo ma kolor pomarańczowy,  
a chmury po nim płynące – biały.

Na odwrociu: 
kompozycja w formie leżącego prostokąta. W cen-
tralnej części pola obrazowego przedstawienie 
trzech biegaczy, z których pierwszy, wysunięty na 
przód, przekracza linię mety. Ich sylwetki ukazane 
zostały konturowo z zaznaczeniem ubioru. W pra-
wym dolnym rogu twarz kobiety, widziana z lewego  
profilu, która przygląda się sportowcom.
 
Sygnatury: 
Getas 59 (w prawym dolnym rogu)

JB

Farba plakatowa i piórko, papier
33,6 × 22,9 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/464

Poster paint and pen, paper
33,6 × 22,9 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/464

Bez tytułu, 1959 No title, 195911. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Na 
pierwszym planie mężczyzna o nieproporcjonalnie 
dużej głowie i twarzy podkreślonej światłocieniem 
siedzący na ozdobnej ławce. Ma krótkie jasne włosy, 
sięgające nieco poniżej uszu. Oczy duże z ciemny-
mi źrenicami, prosty długi nos i szerokie usta. Głowę 
osadzoną na długiej, cienkiej szyi. Ubrany w poma-
rańczowożółtą marynarkę i czarne spodnie. Skrzy-
żowane ręce leżą na udach. Ławka, na której siedzi 
mężczyzna, stoi w parku, trawa ma kolor fioletowy, 
gdzieniegdzie zielony. Przy obu krawędziach pola 
obrazowego umieszczone zostały młode drzewka 
z rozłożystymi, bezlistnymi gałęziami. Po prawej 
stronie, na drzewie siedzi nieduży czarny ptak. Przy 
ławce biegnie droga, na której stoi druga z przedsta-
wionych postaci. Jest to kobieta o jasnych włosach  
sięgających brody, wąskich oczach, długim prostym  
nosie oraz nieproporcjonalnie dużych ustach. Ubra-
na jest w pomarańczową bluzkę z krótkim rękawem  
oraz spódnicę o kroju litery A w czerwonym kolorze. 
Na szyi ma sznur białych korali. Lewą rękę lekko 
zgiętą w łokciu trzyma przed sobą, prawą ma scho-
waną za plecami. W tle zabudowania. Niebo o bar-
wie miodowej z ciemnymi chmurami.

Sygnatury: 
Getas 59 / 25 V (w prawym dolnym rogu)

Pieczątki (na odwrociu): 
1. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza; 2. MUZEUM / W /  
OSZMIANIE; 3. MUZEUM / W / OSZMIANIE; 4. get Stan-
kiewicz; 5. get Stankiewicz (w dolnej części kartki)

JB



78 79

Na odwrociu: 
kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie sze-
regu twarzy i kształtów. W lewym górnym rogu twarz zwrócona 
lewym profilem z mocno zaznaczonym konturem, czarnymi 
włosami, długimi wąsami i wystającym podbródkiem. Poniżej 
nieokreślony kształt składający się z trójkąta oraz okręgów. Dalej, 
przy dolnej krawędzi, narysowana mocnym czarnym konturem 
twarz, z lewego profilu, bez włosów, z prostym długim nosem. 
Powyżej kolejna twarz, z ogromnym uchem i bulwiastym no-
sem. Obok niej inna z kręconymi włosami i wyszczerzonymi 
zębami. Nad nią głowa ukazana en trois quarts w skali więk-
szej niż poprzednie, z zaznaczonymi zmarszczkami pod oczami 
i zarostem. Po prawej stronie pola obrazowego, w jego dolnej 
części, szereg abstrakcyjnych kształtów otaczających następną 
głowę – mężczyzny ukazanego z lewego profilu, o dużym nosie 
i rozdwojonej spiczastej brodzie. W górnej strefie pola kot o trój-
kątnym pyszczku ukazany w poziomie.
 
Sygnatury: 
Getas 59 (w polu rysunku, pod drzewem)

Publikowany: 
Czas przez nikogo niezłapany, Wschowa 2018 (folder towarzy-
szący wystawie).

JB

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Przedstawienie dwóch zwróconych 
do siebie postaci oraz towarzyszących im zwierząt na tle nocnego, górzystego 
krajobrazu. Po lewej stronie kobieta, ukazana z prawego profilu. Włosy zebrane 
w kucyk, na głowie wysoki kapelusz w kratkę z kwiatkiem na czubku. Część jej 
twarzy przy linii włosów jest zacieniowana. Kobieta ma nieproporcjonalnie długą, 
cienką szyję, ozdobioną sznurem białych korali. Ubrana jest w sukienkę z białym 
kołnierzykiem, gorsetem i spódnicą przed kolano. Długie, chude ręce trzyma przed 
sobą złączone dłońmi. Nogi kobiety również są długie i chude z zaznaczonym  
owłosieniem, nosi buty wiązane na łydce.
   Drugą postacią jest mężczyzna stojący przy prawej krawędzi pola obrazowego. 
Ukazany został en face, a jego głowa, na której ma kapelusz, niemal wychodzi poza 
górną krawędź przedstawienia. Mężczyzna ma długi prosty nos, wąsy i bródkę.  
Prawa strona twarzy oraz oczy ukryte są w cieniu. Szyja, podobnie jak u kobiety, 
jest nieproporcjonalnie wydłużona. Ubrany jest w czarny frak, spod którego widać 
fragment białej koszuli z muszką, oraz pomarańczowe spodnie pumpy i wysokie  
buty. Stoi przy niewysokim drzewku sięgającym mu do ramienia. Drzewo ma 
zielony pień i gałęzie zawijające się na końcach. Na najwyższej gałęzi stoi mały 
czarny kot. Obok kobiety dwa psy o szarej sierści i długich, chudych łapach. Pies 
po lewej ma zawinięty ogon, pies po prawej sztywno postawiony do góry. Za  
postaciami rozciąga się górski krajobraz z ostrymi szczytami zaakcentowanymi 
żółtą barwą. Nocne niebo z księżycem w pełni przesłoniętym częściowo przez 
szare chmury jest w różnych odcieniach niebieskiego i fioletu, a przy głowie  
kobiety przechodzi w brąz. Podłoże jest zielone z zaznaczonymi gdzieniegdzie 
kobaltowymi plamami.

Farba plakatowa i piórko, karton
42,8 × 28,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/468

Poster paint and pen, cardboard
42,8 × 28,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/468

Bez tytułu, 1959

No title, 1959

13. 
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Farba plakatowa i tusz, papier
22,8 × 32,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/490

Poster paint and ink, paper
22,8 × 32,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/490

Bez tytułu, 1959 No title, 195915. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie fan-
tastycznego pejzażu. Na pierwszym planie pagórki zaznaczone 
czarnym konturem i gdzieniegdzie zaakcentowane barwą rubino-
wą, na których w pewnym oddaleniu od siebie rosną niewysokie  
drzewka o chudych pniach. Ich wydłużone korony mają kolor 
mosiądzu, a gałęzie i liście zostały zaznaczone schematycznie.  

Pagórki rozciągają się aż po horyzont umieszczony na osi. W górnej 
części nieba ciemne chmury w postaci czarnych falistych linii. Wiszą-
ce wysoko słońce jest częściowo przez nie przesłonięte.

Sygnatury: 
Getas 59 (przy dolnej krawędzi, z prawej strony)

JB

Farba plakatowa, tusz i piórko, papier
26,5 × 18,7 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/454

Poster paint, pen and ink, paper
26,5 × 18,7 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/454

Bez tytułu, 1959 No title, 195914. Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Na pierwszym 
planie mężczyzna z psem. Ma pociągłą twarz z niepropor-
cjonalnie dużym nosem, szerokie usta oraz krótką czarną 
brodę i wąsy. Na głowie jasny kapelusz z wąskim rondem. 
Ubrany jest w długi ciemny płaszcz i niebieskie, prążko-
wane spodnie. Dłoń trzymająca smycz jest niewidoczna.  
W drugiej ręce laska, na której się opiera. Mężczyzna pali 
fajkę. Przed nim na cienkiej smyczy idzie pies. Zwierzę jest  
chude i ma długie nogi. Jego sierść jest ciemna z wyjąt-
kiem jasnych spiczastych uszu. Pies ma wyszczerzone kły.  
Na drugim planie, na linii, którą wyznacza niebieski chodnik, 
umieszczona została kobieta, ukazana z lewego profilu. Jej 
twarz jest częściowo zacieniowana. Kobieta ma kręcone  
włosy, sięgające ramienia, duży nos, usta w uśmiechu i trzy 
podbródki. Brak zaznaczonej szyi. Ubrana jest we wzorzy-
stą niebieską sukienkę z białym kołnierzykiem. W lewej 
ręce trzyma białą parasolkę. Kobieta ma nieproporcjonal-
nie duży biust. W tle za nią zabudowania. Po lewej stronie,  
w górnej strefie kompozycji czarny spadzisty dach. Budynki  
zaznaczone pionowymi i poziomymi liniami zajmują całą 
powierzchnię tła.

Na odwrociu: 
kompozycja w formie leżącego prostokąta. Po lewej stronie  
pola obrazowego, przy napisach schematycznie zazna-
czona postać kobiety w stroju kąpielowym. Po prawej stro-
nie, w górnej strefie trampolina, z której do wody skaczą  
ludzie. Poniżej dwie opalające się osoby – człowiek leżą-
cy niżej jest zaznaczony różowym konturem, a podeszwy 
jego dużych stóp są czarne. Między postaciami faliste linie 
sugerujące piasek.
 
Sygnatury: 
Getas 59 / 8. VII 59 (w prawym dolnym rogu)

Napisy: 
BASEN (na odwrociu)

JB
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Farba plakatowa i piórko, papier
33,3 × 36,8 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/466

Poster paint and pen, paper
33,3 × 36,8 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/466

Bez tytułu, 1959

No title, 1959

17. 

Kompozycja w formie zbliżonej do kwadratu. Polichromatyczne przed-
stawienie dwóch odbijających piłkę dzieci. Dziewczynka po lewej stronie 
ukazana została z prawego profilu. Proste włosy związane w kucyk, ręce 
uniesione wysoko. Ubrana jest w koszulkę i spódniczkę. Dziewczynka 
po prawej, ukazana en face, ma okrągłą twarz, włosy krótkie i rzadkie. 
Ubrana jest w różową sukienkę z kieszeniami, ręce uniosła wysoko. Piłka 
została uchwycona w locie między jednym a drugim dzieckiem. Obie 
postaci mają długie, chude nogi i ręce z zaznaczonymi palcami. Grające 
znajdują się na placu przed czterokondygnacyjnym blokiem, który widać  

w tle przy lewej krawędzi pola obrazowego. Jego boczna fasada ma 
kolor zielony, a na frontowej znajduje się szereg okien na każdym  
piętrze. Przy budynku szary płot. Niebo jest dwubarwne – żółto-fioletowe.

Sygnatury: 
Getas 59 (przy dolnej krawędzi, z prawej strony)

JB

Farba plakatowa i tusz, papier
22,8 × 32,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/489

Poster paint and ink, paper
22,8 × 32,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/489

Brytan i bałwan, 1959 Massive dog and snowman, 195916. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Na tle złożonym z geome-
trycznych figur o różnych barwach przedstawienie psa oraz bałwana. 
Pies, umieszczony po prawej stronie, ma sierść koloru herbacianego  
z czarnymi plamkami. Ukazany został lewym bokiem. Ma kanciasty 
pysk z wyszczerzonymi zębami i czarne oczy. Długi ogon wygięty jest 
pod nienaturalnym kątem w dół. Prawe łapy przednia i tylna zostały 
zacieniowane. Przednia kończyna z lewej strony wyrasta nienatural-
nie z szyi zwierzęcia. Pies jest uwiązany na łańcuchu. Po lewej stronie 
kompozycji, na dalszym planie stoi bałwanek. Jego nakryta kapelu-
szem głowa jest czarna z jasnymi trójkątami w miejscu oczu i nosa.  

Na szyi ma czarną muszkę, a na krótkim tułowiu pozbawionym 
nóg czarne guziki. Bałwanek ma tylko prawą rękę, z trzema dłu-
gimi, chudymi palcami, uniesioną do góry.

Sygnatury: 
Getas 59 r (w prawym dolnym rogu)

Na odwrociu: 
Brytan i bałwan (przy górnej krawędzi, flamastrem)

JB
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Farba plakatowa i piórko, papier
30,2 × 22,2 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/452

Poster paint and pen, paper
30,2 × 22,2 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/452

Rozmowa wisielców, 1959

Hangmen conversation, 1959

19. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta.  
Przedstawienie dwóch rozmawiających ze 
sobą widmowych postaci. Ich łyse głowy 
mają nienaturalne kształty, a czaszki są wy-
dłużone. Mają ogromne nosy i wystające 
podbródki. Postać po lewej stronie ma oko 
otwarte, ta po prawej zamknięte, a z jej ust 
wystaje długi czerwony język. Ich ciała mają 
formy nieregularnych plam obwiedzionych 
czarnym konturem i wypełnionych kolo-
rem ciemnobrązowym. Postaci unoszą się 
w powietrzu na ciemnym tle. Pod nimi na 
ciemnoniebieskim podłożu rozmieszczono 
nieregularne czerwone krzyże. Ponad czar-
nym tłem okalającym postaci czerwone 
niebo. Przy górnej krawędzi w lewym rogu 
słońce w kształcie czerwonej spirali.

Sygnatury: 
Getas 59. (przy dolnej krawędzi, z prawej 
strony)

Na odwrociu: 
Rozmowa wisielców (przy dolnej krawędzi, 
ołówkiem)

JB

Farba plakatowa i piórko, papier
23 × 21,4 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/446

Poster paint and pen, paper
23 × 21,4 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/446

Kogut, 1959 Rooster, 195918. 

Kompozycja w formie zbliżonej do 
kwadratu. Dominantą jest kolorowy 
kogut na pierwszym planie. Ptak stoi 
prawym bokiem do widza, głowę 
w intensywnym żółtym kolorze ma 
zadartą do góry. Jego upierzenie 
przechodzi w dolnej partii w kolor 
zielony, a w ogonie pojawiają się 
pióra o barwie żółtej, zielonej i kilku 
odcieniach niebieskiego. Kogut ma 
małe, na czarno pomalowane nogi. 
Grzebień zaznaczony został jedynie 
konturem. W tle widać łąkę, po której 
się przechadza. Na niej źdźbła tra-
wy oraz polne kwiaty i słoneczniki.  
W górnej partii pola obrazowego  
biegnie, schodząc lekko w dół, linia 
horyzontu i rosną dwa drzewa o smu- 
kłych pniach i bezlistnych gałęziach, 
ukazane w odpowiednio mniejszej 
skali. Po niebie płyną trzy chmury.

Sygnatury: 
Getas 59 / 18.XI (pod rysunkiem)

Napisy: 
KOGUT (z prawej strony rysunku, na 
piersi)

JB
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Farba plakatowa i piórko, papier
29,2 × 23,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/463

Poster paint and pen, paper
29,2 × 23,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/463

Żebracy, 1959

Beggars, 1959

20. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Przedstawienie dwóch 
żebraków na ulicy. Stojący po lewej stronie kompozycji, na pierwszym  
planie mężczyzna nie ma prawej nogi, a nogawka jego zielonych 
spodni jest związana na wysokości kolana. Podpiera się na kuli,  
w lewej ręce trzyma czapkę, do której zbiera datki. Jest zgarbiony, 
ubrany w niebieski sweter, łysą głowę ma nieproporcjonalnie dużą. 
Jego twarz została podkreślona światłocieniem, usta wygięte w wy-
razie smutku, duży nos i oczy bez zaznaczonych źrenic. Na drugim 
planie, po prawej stronie siedzi kolejny żebrak. Gra na skrzypcach, 
kapelusz na datki trzyma na kolanach, a wyciągnięte bose stopy są 
skierowane do widza. Ma kręcone jasne włosy, duże oczy i usta.  
W tle za żebrakami znajdują się dwa wysokie budynki z zaznaczo-
nymi ciemnymi oknami i kominami, z których unosi się dym. Niebo 
ma żółty odcień.

Na odwrociu: 
kompozycja w formie stojącego prostokąta. W centrum kobieca syl-
wetka ukazana z lewego profilu z wyciągniętymi przed siebie rękoma. 

Włosy ma zaznaczone jedynie konturem, a ubrana jest w sukienkę 
z krótkim rękawem zakończonym falbanką. Przed twarzą kobiety,  
w pionie, zostały umieszczone trzy profilowo ujęte męskie głowy, 
jedna nad drugą, zróżnicowane pod względem aparycji. Głowa 
umieszczona najwyżej ma krótkie czarne włosy, ostry podbródek  
i duży nos, środkowa jest łysa, ma zarost i wąsy, ta najniżej w kape-
luszu. W prawym górnym rogu kompozycji ukazany en face męż-
czyzna z krótkimi czarnymi włosami, którego sylwetka ukryta jest za 
plątaniną czarnych linii. Poniżej, na wysokości bioder kobiety, przy 
prawej krawędzi twarz ukazana en trois quarts z wygiętymi w łuk 
brwiami i ogromnym orlim nosem.

Sygnatury: 
Getas 59 / 24.V. (w prawym dolnym rogu)

Na odwrociu: 
Stankiewicz Eugeniusz / „Żebracy” / Wschowa 9.V.59 r. / godz. 21.36  
(w prawej dolnej ćwiartce)

JB
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Kliszoryt, papier
50,1 × 34,7 cm (grafika: 14,2 × 15,1 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/274
Konserwacja 2016

[mythology, Bulgaria, young males 
with superpowers, heroes]

X-ray film engraving, paper
50,1 × 34,7 cm (graphics: 14,2 × 15,1 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/274
Conservation 2016

Trzej Junacy, 1959

Three Junaks, 1959 

21. 

Kompozycja w formie kwadratu. Przedstawienie trzech płonących mężczyzn pośród 
drzew. Las ukazany został jako zbiór pojedynczych, schematycznie opracowanych, 
różnej wielkości roślin iglastych i liściastych. Wśród nich trzy ogniska. Po lewej stronie 
osi kompozycji średniej wielkości ognisko (w stosunku do pozostałych przedstawio-
nych na grafice), w nim mężczyzna z zarostem, z rozłożonymi ramionami (ujęcie 
en face, ułożenie ramion jak na krzyżu). Po prawej stronie osi kompozycji, w górnej 
części pracy największe ognisko, z którego wystaje głowa mężczyzny (ujęta z profilu) 
i uniesione w górę ręce. Grymas na twarzy sugeruje, że mężczyzna krzyczy (otwarte 
usta i widoczne uzębienie). Przy prawej bocznej krawędzi kompozycji najmniejsze 
ognisko, a w nim stojący młodzieniec (płomienie sięgają jego kolan). Ubrany w bie-
liznę wyciąga ręce w lewą stronę w geście błagalnym. Całość oparta na kontraście 
ciemnego tła i jasnych zarysów roślin, ognisk, postaci. Kompozycja statyczna.

Napisy (pismo ręczne): 
TRZEJ Junacy płoną w lesie, jeden po kolana, drugi po pas, a trzeci po ramiona. Za 
co? (pod odciskiem płyty); trzej junacy (fragment kartki naklejonej pod grafiką z pra-
wej – maszynopis)

Na odwrociu: 
2/50 (ołówkiem, w lewym dolnym rogu); 49 (przy górnej krawędzi)

MTM
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Pan w meloniku:
Linoryt, papier
12,5 × 7,7 cm

Witek
Monotypia, papier
13,3 × 12,4 cm (karton: 49,7 × 34,7 cm)

Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/275
Konserwacja 2016

Gentleman in a bowler hat: 
Linocut, paper
12,5 × 7,7 cm

Witek:
 13,3 × 12,4 cm (cardboard: 49,7 × 34,7 cm)
Monotyping, paper

Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/275
Conservation 2016

Pan w meloniku i Witek, 1959

Gentleman in a bowler hat and 
Witek [Polish given name], 1959

23. 

Pan w meloniku:
Kompozycja w formie stojącego prostoką-
ta. Portret; popiersie na wprost, mężczyzna  
w meloniku na głowie narysowany grubymi 
liniami, zaznaczone kontury, zarysy twarzy, 
guziki, faktura ubrania. U dołu kompozycji,  
w przestrzeni wydzielonej dwoma pozio-
mymi jasnymi liniami, znajduje się napis na  
stylizowanej szarfie, pismo ręczne, wyraz ‘pan’  
napisany wielkimi literami: PAN w meloniku. 
Kompozycja oparta na kontraście ciemnego 
tła i jasnych linii, plam rysujących kształt po-
staci i szczegóły ubioru.

Na odwrociu: 48 (przy górnej krawędzi)

Publikowany: 
Linoryt. Umarł Getas. Miedzioryt. Niech żyje. 
Get, Wrocław 2012, s. 32.

MTM

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie martwej natury z misą i wazonem. 
Przedmioty ustawione na stole z zaznaczonymi słojami drewna. Okrągła ceramiczna misa 
zdobiona w pasy stoi obok wysokiego wazonu o falistej linii. W lewym górnym rogu motyw 
schodów, zaznaczonych poprzez skośną jasną kreskę, od której odchodzą poziome linie.  
Całość opracowana schematycznie z użyciem perspektywy z lotu ptaka. Tło jednolicie czarne.

Pieczątki: 
1. Get[as] (pod dolną krawędzią pola obrazowego, z lewej strony) 
2. odb. / J. S. (poniżej centralnego przedstawienia, po prawej stronie) 
3. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza (w lewym dolnym rogu jasnego prostokąta)

MTM

Linoryt, papier
22 × 32,7 cm (odcisk: 12,3 × 16,1 cm)
Dar Janusza Stankiewicza, 2015
Nr inw. MZW/S/251

Linocut, paper
22 × 32,7 cm (imprint: 12,3 × 16,1 cm)
Gift from Janusz Stankiewicz 2015
Inventory no. MZW/S/251

Martwa natura, 1959 Still life, 195922
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Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Na czarnym tle białą kreską 
ukazano portret zbiorowy grupy postaci – osiem osób zróżnicowanych 
pod względem płci i wieku, których sylwetki i twarze są uproszczone. 
Od lewej krawędzi pola obrazowego, na pierwszym planie stoi kobieta  
o podłużnej twarzy ukazanej en face z krótkimi prostymi włosami i długą 
szyją, ubrana w ciemną bluzkę z jasnym kołnierzykiem. Za kobietą głowa  
mężczyzny ukazana z prawego profilu, w którym dominuje ogromny 
nos. Obok kobiety, na pierwszym planie stoi niższa męska postać 
ubrana w garnitur z muszką zawiązaną pod szyją, z krótkimi ciemny-
mi włosami, wyrazistym nosem i zdumionym wyrazem twarzy. Za nią 
człowiek w kapeluszu o podłużnej twarzy, długim nosie, odstających 
uszach i zaznaczonym zaroście. Ta grupa postaci znajduje się w lek-
kim oddaleniu od czterech kolejnych. Na pierwszym planie mężczyzna  
o okrągłej twarzy, z dużym nosem, wyraźnie zaznaczonymi brwiami  
i ustami w lekkim uśmiechu. Ubrany jest w jasną marynarkę i prążkowane  

Linoryt, papier
20,1 × 29,7 cm (odbitka: 13,6 × 24,1 cm)
Dar Janusza Stankiewicza, 2015
Nr inw. MZW/S/253

Linocut, paper
20,1 × 29,7 cm (print: 13,6 × 24,1 cm)
Gift from Janusz Stankiewicz 2015
Inventory no: MZW/S/253

Ul. Starowiejska 9 9 Starowiejska Street, 195924. 

spodnie, których fragment widać ponad dolną krawędzią pola obrazo-
wego, na głowie czarny kapelusz. Dalej człowiek o okrągłej twarzy z za-
znaczonym zarostem i krótkimi włosami wystającymi spod kapelusza.  
W złączonych dłoniach trzyma rączkę rozłożonego parasola. Kompozycję  
zamykają umieszczone przy prawej krawędzi pola obrazowego dwie po-
staci: na pierwszym planie dziecko z okrągłą twarzą, krótkimi czarnymi  
włosami i charakterystycznym nosem oraz stojąca za nim kobieta z ro- 
zwianymi włosami, ubrana w jasną sukienkę. Ręce wyciągnęła przed 
siebie, a jej oczy stanowią dwie ciemne plamy. Tło przedstawienia jest 
czarne, zmienia się jedynie w miejscach za ludźmi, łącząc ich niejako ze 
sobą za pomocą białych falistych kresek.

Pieczątki: 
1. Get[as] (pod dolną krawędzią pola obrazowego, z lewej strony); 2. odb. /  
J. S.; 3. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza (w prawym dolnym rogu)

JB

Witek:
Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Portret; popiersie w ujęciu en trois quarts (w prawą stronę). 
Wyraźnie zarysowane linearnie kontury głowy, ucha, nosa, warg, podbródka, łuków brwiowych, oczu,  
lewego ramienia. Włosy w postaci zwojów przedstawione schematycznie grubszą linią. Twarz i ciało 
(fragment ramion) opracowane miękkim modelunkiem i jasnymi plamami. Kompozycja oparta na kontra-
ście ciemnego tła i jasnych linii, plam rysujących kształt głowy i jej szczegóły.

MTM



94

Linoryt, papier
32,4 × 22 cm (odbitka: 12,5 × 12,5 cm)
Dar Janusza Stankiewicza, 2015
Nr inw. MZW/S/252

Linocut, paper
32,4 × 22 cm (print: 12,5 × 12,5 cm)
Gift from Janusz Stankiewicz 2015
Inventory no: MZW/S/252

Zakochani, 1959

Lovers, 1959

25. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Przedstawienie dwóch 
postaci narysowanych białą kreską o zróżnicowanej grubości. Po-
staci to kobieta (przy lewej krawędzi) oraz mężczyzna (przy prawej 
krawędzi) zwróceni do siebie twarzami. Ich profile są quasi-kubi-
styczne: kobieta ma wyrazisty nos oraz nieproporcjonalnie duże 
zamknięte oko z łukowato wygiętą brwią, kwadratowy podbródek 
i krótkie proste włosy oraz długą szyję, na której dwa sznury korali. 
Ukazana została, podobnie jak jej towarzysz, w popiersiu. Mężczyzna 
jest łysy i ma nienaturalne rysy twarzy z ogromnym, szeroko otwar-
tym okiem, umieszczonym bezpośrednio na wypukłym czole. Dalej 
profil przechodzi w nieludzkie faliste linie, wyróżnić można jedynie 
nienaturalnych rozmiarów podbródek z zaznaczonym zarostem.  
Widoczny ponad dolną krawędzią przedstawienia tułów mężczyzny 
jest jednolitą bryłą bez zaznaczonej szyi czy wyodrębnionych rąk, 
wypełnioną wzorami z prostych linii, a jedynym elementem ubioru 
możliwym do rozpoznania jest czarna muszka. Na czarnym tle za 
postaciami zostały zaznaczone elementy krajobrazu. W dolnej części  

przedstawienia płot, stworzony z różnego rodzaju poziomych linii. Za 
nim, przy lewej krawędzi pola obrazowego, na wysokości podbród-
ka kobiety drzewo o grubym białym pniu i wysokiej koronie. Drugie 
drzewo rośnie bliżej, przed płotem, i znajduje się po prawej stronie, 
za mężczyzną. Jego pień jest gruby i podzielony na trzy różnorodnie 
wypełnione pola (dwa wzorem z cienkich białych linii, środkowe jed-
nolicie czarne), a korona wysoka. Nad głowami postaci znajduje się 
czarne niebo: po lewej stronie, przy górnej krawędzi, została ukazana 
jasna gwiazda, resztę nieba zajmują linie proste bądź faliste, układa-
jące się we wzory.

Pieczątki: 
1. Get[as] (pod dolną krawędzią pola obrazowego, z lewej strony) 
2. odb. / J. S. (na jasnym prostokącie, przesunięte względem osi 
horyzontalnej w dół, a względem osi wertykalnej w prawą stronę)  
3. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza (w lewym dolnym rogu jasnego 
prostokąta)

JB
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Tusz, papier
20,2 × 28 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/363

Ink, paper
20,2 × 28 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/363

Wschowa, 1959 Wschowa [town in Lubuskie 
Province, Poland], 1959

27. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta przedstawiająca fragment miasta. Całość narysowana 
charakterystyczną grubą kreską. Na pierwszym planie schematycznie opracowany mur. Na dalszym 
stłoczone blisko siebie budynki, w części ukryte w cieniu. Większość z nich ma dwuspadowe dachy  
i pionowe kominy, niekiedy bardzo masywne. Po lewej stronie zbiór kresek tworzących koronę drzewa,  
częściowo schowanego za ścianą budynku. W górnej partii pola obrazowego dominuje czarny dym.

Sygnatury: 
Getas 59 (przy dolnej krawędzi, z prawej strony)

JB

Monotypia, papier
26,9 × 21,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/547

Monotyping, paper
26,9 × 21,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/547

Kwiaty V, 1959

Flowers V, 1959

26. 

Kompozycja w formie zbliżonej 
do kwadratu. Na tle barwy różo-
wej czarnym kolorem ukazany 
został fantastyczny kwiat wy-
rastający z gąszczu liści, które 
mają skomplikowaną strukturę  
i są częściowo zielone, częścio-
wo w kolorze tła. Kwiat górujący 
nad nimi ma opadające płatki 
o barwie ametystu. W miejscu, 
gdzie znajduje się kielich kwia-
tu, tło jest ciemniejsze – prawie 
czarne. Na pierwszym planie 
nieregularnymi, splątanymi linia-
mi zostało zaznaczone podłoże, 
na którym rośnie kwiat.

Sygnatury: 
Getas 59 r. (w polu grafiki, z pra-
wej strony)

Napisy: 
10. Kwiaty V (w lewym dolnym 
rogu, maszynopis na pasku na-
klejonego papieru)

JB
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Tusz i piórko, papier
20,8 × 9,2 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/373

Pen and ink, paper
20,8 × 9,2 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/373

Bez tytułu, 1959

No title, 1959

29. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Całość pola obrazowego 
zajmuje przedstawienie kobiety ustawionej do widza prawym profilem.  
Postać ucięta na wysokości kostek nóg, tak że nie widać stóp. Twarz 
zwrócona en face, wydłużona, potraktowana kubistycznie. Oczy umiesz- 
czone na różnych poziomach, z powiekami, górną i dolną. Nos długi, 
zaznaczony czarnym konturem, a usta w postaci poziomej kreski. Twarz 
kobiety otacza chusta w pasiasty wzór. Tułów zwrócony prawym pro-
filem, prawe ramię luźno zwisające, za plecami widoczna część zgiętej  
w łokciu lewej ręki. Kobieta ubrana w zapinany na guziki sweter oraz 
prostą spódnicę w poziome paski.

Sygnatury: 
Getas 59 (w prawym dolnym rogu)

JB

Tusz i piórko, papier
32,6 × 22,9 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/469

Pen and ink, paper
32,6 × 22,9 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/469

Autoportret, 1959

Self-portrait, 1959

28. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Na częściowo zamalowanym na czarno tle 
przedstawienie twarzy młodego mężczyzny. 
Na głowie kapelusz o wąskim rondzie, spod 
którego wystają krótkie ciemne włosy. Mło-
dzieniec nosi okulary w ciemnych opraw-
kach. Ma prosty nos i proporcjonalne usta. 
Oczy skierowane wprost na widza. Twarz 
ukazana z dbałością o szczegóły z użyciem 
światłocienia. Głowa osadzona na krótkiej 
szyi, która przechodzi w zaznaczone kontu-
rowo ramiona. Przy dolnej krawędzi pola ob-
razowego kreski przypominające kształtem 
dłonie. Na ubraniu młodzieńca dwa kwiatki 
umieszczone niemal symetrycznie na wy-
sokości obojczyków, na prawym dodatko-
wo motyl, a w centrum czarna gąsienica. Za 
mężczyzną nieregularna czarna plama sta-
nowiąca tło, lewy górny róg przedstawienia 
zacieniowany na szaro.

Sygnatury: 
Getas 59 (pod rysunkiem, z prawej strony)

Napisy: 
autoportret (pod sygnaturą)

Na odwrociu: 
18.II.59 r.

Publikowany: 
Czas przez nikogo niezłapany, Wschowa 
2018 (folder towarzyszący wystawie).

JB
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Tusz i piórko, farba, papier
10,4 × 7,7 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/428

Pen and ink, paper
10,4 × 7,7 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/428

Bez tytułu, 1959

No title, 1959

31. 

Kompozycja w formie stojącego prosto- 
kąta, w który wpisany został drugi. Na 
czerwonym tle półpostaciowe przed-
stawienie kobiety. Jej ciało narysowane  
z stało czarnym kolorem, a szczegóły  
twarzy, jej kontur, włosy i ręce – białym.  
Kobieta ma okrągłą twarz z wystającym 
podbródkiem i małymi uszami, ogrom-
ne oczy, proste brwi i prosty długi nos 
z zaznaczonymi nozdrzami oraz usta  
z wykrojoną górną wargą. Włosy wy-
chodzą ze środka głowy długimi pro-
stymi pasmami i sięgają do brody. Na 
nieproporcjonalnie długiej, chudej szyi 
kobieta ma okrągły sznur korali w bia-
łym kolorze. Ramiona szerokie. Brak 
detali sugerujących ubranie, jedynym 
zaznaczonym na biało elementem jest 
zarzucony na ramiona szal.

Sygnatury: 
Getas 59 (pod rysunkiem, z lewej strony)

JB

Tusz i piórko, papier
20 × 14,7 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/378

Pen and ink, paper
20 × 14,7 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/378

Bez tytułu, 1959

No title, 1959

30. 

Kompozycja w formie stojącego prostoką- 
ta. Centrum pola obrazowego zajmuje szki-
cowe przedstawienie popiersia mężczyzny 
ukazanego en face. Ma owalną twarz, której 
kontur z lewej strony jest zaznaczony grubą 
czarną kreską, a małe oczy kropkami. Gru-
be i krzaczaste brwi zbiegają się na środku. 
Odchodzi od nich pionowa kreska stano-
wiąca grzbiet nosa. Zaznaczono też otwory 
nosowe. Usta mocno zacieniowane z grubą 
górną wargą. Widoczne tylko jedno spicza-
ste ucho, włosy krótkie i proste. Mężczyzna 
ma na głowie płaskie nakrycie – beret. Brak 
zaznaczonej szyi, głowa osadzona bezpo- 
średnio na spadzistych ramionach, częściowo  
zacieniowanych. Całość rysowana krótkimi, 
urywanymi kreskami.

Sygnatury: 
Getas 59 (na wysokości lewego ramienia)

JB
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Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Na ciemnym tle uzyskanym dzięki nagromadzeniu krótkich czarnych 
linii sylwetka mężczyzny ujętego z lewego profilu. Tył głowy niezaznaczony. Mężczyzna ma nieproporcjonalnie 
duży nos, małe oczy i łukowato wygięte długie i cienkie brwi. Usta zaznaczone jedynie poziomą kreską. Na czole 
i policzkach, a także pod oczami linie zmarszczek. Ubrany jest w garnitur, koszulę i czarny krawat. Stoi prosto, 
widoczną rękę ma lekko zgiętą w łokciu. Ubiór szkicowo, brak zaznaczonej dłoni. Nogi bez stóp kończą się przy 
dolnej krawędzi pola obrazowego. Czarne tło z jasnofioletowymi akcentami niejako jako kontur postaci. Resztę 
pola obrazowego pozostawiono czystą.

Na odwrociu: 
kompozycja w formie leżącego prostokąta przedstawiająca muzyków. Na osi wertykalnej przedstawienie postaci 
grającej na kontrabasie. Wąsaty mężczyzna ukazany został tylko do połowy, ze schematycznie opracowaną twarzą 
i ciemnymi włosami. Po prawej stronie, przy krawędzi pola obrazowego kolejny mężczyzna, widziany z prawego 
profilu i siedzący przy fortepianie. W lewym dolnym rogu czarne linie układające się w abstrakcyjny kształt.

Sygnatury: 
GETAS-59 (obok rysunku, z prawej strony, na wysokości nóg)

JB

Tusz i piórko, farba, papier
29 × 19,8 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/437

Pen and ink, paper
29 × 19,8 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/437

Bez tytułu, 1959

No title, 1959

32. 
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Tusz i piórko, papier
17,3 × 13,3 cm (karton: 22,3 × 16,8 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/442

Pen and ink, paper
17,3 × 13,3 cm (cardboard: 22,3 × 16,8 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/442

Bez tytułu, 1959

No title, 1959

33. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Szczegółowe przedstawienie piekła. Przy lewej krawędzi 
pola obrazowego uśmiechnięty stwór, który widłami porusza drewno płonące pod stojącym obok 
kotłem. Diabeł ma okrągłą głowę, proste rogi i uszy, z których lewe jest zakolczykowane. Duże oczy 
o różowych źrenicach patrzą na cierpiącego człowieka, długi haczykowaty nos i bródka. Długa szyja, 
chude, owłosione ręce i zadarty do góry ogon. Na szyi czarna muszka. Ubrany jest w czarną koszulę 
z krótkim rękawem oraz ciemnoróżowe spodnie i jasne buty. Zza jego pleców wystają niewielkie bło-
niaste skrzydła. W kotle, którego pilnuje diabeł, stoi dziecko, ukazany z lewego profilu. Oczy zamknięte, 
zęby zaciśnięte w grymasie. Na czole tabliczka z wypisanym ciągiem cyfr i liter: „194214V”. Nad kotłem 
unoszą się kłęby pary. Na dalszym planie kolejny diabeł, uchwycony w momencie, kiedy podchodzi 
do innego kotła z dwojgiem ludzi. Wyszczerzył zęby w uśmiechu, oczy mają różowe tęczówki, a rogi 
na głowie zawinięte są w przód. Ubrany jest w ciemną koszulkę z krótkim rękawem i pasiaste spodnie. 
Brak butów, nie widać również ogona. Ma błoniaste małe skrzydła. W dłoniach niesie widły skierowane 
w stronę kotła, w którym znajdują się: mężczyzna i kobieta. Oboje ukazani z prawego profilu. Są nadzy, 
zęby mocno zaciśnięte, kobieta ma zamknięte oczy. Z kotła unosi się para. Tło przedstawienia stanowi 
skomplikowany zbiór poziomych linii biegnących przez całą szerokość. W centrum część z nich jest  
różowa i biała, w pozostałych parach czarna. Podłoże piekła stanowią płomienie w formie nieregularnych  
stożków, których część wypełniona została kolorem czerwonym.

Sygnatury: 
Getas 59 (w prawym dolnym rogu)

JB
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Tusz i piórko, papier
19,9 × 14,4 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/377

Pen and ink, paper
19,9 × 14,4 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/377

Leci, leci, leci ptaszek 
daleeeeeeko!!!, 1959

Flying, flying, birdie is flying 
far awayyyyy!!!, 1959

35. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta.  
Przedstawienie lecącego ptaka. Zwierzę 
ukazane schematycznie, okrągła głowa 
osadzona na cienkiej, długiej szyi połączo-
nej z krągłym korpusem. Oczy w formie 
dwóch kół z czarnymi źrenicami. Dziób 
jako dwie rozwidlające się kreski. Skrzydła 
ukazane w ruchu. Nad ptakiem, przy górnej 
krawędzi pola obrazowego, czarne słońce 
z odchodzącymi od niego promieniami.  
W dole płaskie podłoże z kamieniami.

Sygnatury: 
Getas 59 (pod rysunkiem)

Napisy: 
LECI, LECI, LECI / PTASZEK / daleeeeeeko!!!  
(w prawym dolnym rogu)

JB

Tusz i piórko, papier
22,1 × 20,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/444

Pen and ink, paper
22,1 × 20,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/444

Bez tytułu, 1959

No title, 1959

34. 

Kompozycja w formie podobnej do kwadratu. Lewy  
profil kobiety ukazany w zbliżeniu. Szczegóły twarzy  
schematyczne, ale widoczny realizm. Oko przesłonię- 
te przez zmarszczoną brew. Nos zgrabny, z zazna-
czonym skrzydełkiem, oraz usta w postaci prostej  
kreski bez konturu. Część twarzy przy brwiach, nosie 
oraz ustach zacieniowana. Głowa kobiety w różnych 

odcieniach szarości. Na czoło opada grzywka. Tło sza- 
re, na wysokości ust, przy lewej krawędzi zaznaczone 
mocną grubą kreską. Całość monochromatyczna.

Sygnatury: 
Getas 59 (w prawym dolnym rogu)

JB
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Farba plakatowa i piórko, papier
21,2 × 29,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/433

Poster paint and pen, paper
21,2 × 29,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/433

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)37. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie roślin w zbliżeniu – 
ostów o szarych łodygach, liściach i kwiatach. Tylko jedna z roślin (druga od lewej) 
wyróżnia się kolorystycznie – ma liście w zielonym kolorze i kwiat zaakcentowany 
barwą niebieską. Za roślinami w tyle biegnąca diagonalnie linia sugerująca hory-
zont. Nad przedstawieniem niebieska plama przypominająca chmurę z czarnymi 
wzorami w środku.

JB

Farba plakatowa i piórko, papier
29,8 × 21,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/432

Poster paint and pen, paper
29,8 × 21,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/432

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)36. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta  
z poszarpanym prawym dolnym rogiem. Przed- 
stawienie osób i zwierząt. W górnej strefie, 
po lewej stronie w ramce popiersie kobiety  
o prostokątnej twarzy. Włosy proste, sięgające 
podbródka. Brwi proste, oczy z zaznaczonymi 
rzęsami. Nos narysowany grubą czarną kreską, 
usta szerokie z wargą górną i dolną. Kobieta ma 
długą szyję i spadziste ramiona. Brak szczegó-
łów sugerujących ubranie. Po prawej stronie 
głowa kota. Krótkie spiczaste uszy i podłużny 
pyszczek. Brak wąsów, sierść układa się pasma-
mi. Z prawej strony strzałka z napisem: „Głowa 
kota”.
  W dolnej strefie pola obrazowego również dwa 
przedstawienia. Po lewej stronie pysk i część  
tułowia psa ukazanego prawym bokiem. Uszy 
krótkie i spiczaste, pyszczek podłużny, wyszcze-
rzone ostre zęby i cienka szyja. Do widocznego  
fragmentu tułowia dorysowana została strzałka 
z napisem: „Pies zezowaty”. Ostatnim przedsta-
wieniem jest uchwycona en face głowa łysego 
mężczyzny. Twarz pociągła z zaznaczonymi 
prostymi wąsami. Czoło małe, brwi proste, usta 
i uszy duże. Całość narysowana czarnym kon-
turem. Wypełnienie barwą żółtą i niebieską.

Napisy: 
Głowa kota (z prawej strony, przy wizerunku); 
Pies zezowaty (pod wizerunkiem, u dołu)

JB
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Farba plakatowa i piórko, papier
20,4 × 22,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/440

Poster paint and pen, paper
20,4 × 22,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/440

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)39. 

Kompozycja w formie zbliżonej do kwadratu. Na pierwszym planie łąka w kolorach brązu 
i szarości, na której siedzą schematycznie ukazane postaci zaznaczone tylko konturowo 
czarną kreską. Na dalszym planie wysokie świerki w brązowym i czarnym kolorze, niebo 
o barwie fioletowej.

JB

Farba plakatowa i piórko, papier
29,4 × 21 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/435

Poster paint and pen, paper
29,4 × 21 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/435

Bez tytułu, b.r. (1959?)

No title, date unknown (1959?)

38. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Przedstawienie popiersia mężczyzny z lewego  
profilu. Twarz podłużna, nos nieproporcjonalnie  
duży. Włosy i zarost zaznaczone pojedynczymi  
krótkimi kreskami. Ucho mężczyzny o czarnym 
konturze, ogromne oko z łukowato wygiętą 
brwią i schematycznie obrysowane usta. Gło-
wa osadzona na cienkiej szyi, ta na szerokich 
kwadratowych ramionach. Ubranie sugerują 
dwa duże guziki. Lewa ręka uniesiona, dłoń 
niemal dotyka podbródka. Tło za mężczyzną 
do wysokości ramienia pokryte jest gęsto krzy-
żującymi się czarnymi liniami. Oprócz czarne-
go konturu pojawiają się kolory: beżowy (kon-
tur twarzy, jak również włosy z przodu głowy), 
jasnoniebieski (nos, kontur ręki i dłoni), zielony 
(reszta twarzy), ciemnoniebieski (tył głowy), 
granatowy (asymetryczna plama w miejscu, 
gdzie zaczyna się klatka piersiowa).

JB
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Farba plakatowa i piórko, papier
24,2 × 16,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/448

Poster paint and pen, paper
24,2 × 16,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/448

Ptaki w lecie, b.r. (1959?) Birds in summer, date unknown (1959?)41. 

Kompozycja w formie stojącego pro-
stokąta. Przedstawienie trzech ptaków  
w zbliżeniu. Zwierzęta stoją jeden nad 
drugim na brązowo-żółtym pagórku  
z zaznaczonymi gdzieniegdzie kwia-
tami. Ten stojący najniżej, przesunięty  
względem osi wertykalnej lekko w pra- 
wo, ma ciemnoniebieskie pióra, długi 
dziób i krótki ogonek. Ukazany został 
z lewego profilu. Nieco wyżej drugi 
ptak przedstawiony z prawego profilu 
i przesunięty względem osi wertykal-
nej w lewo. Ma niebieskie i czerwone 
pióra, czerwone oczy oraz skrzydła  
zaznaczone tylko kilkoma kreskami.  
Na szczycie pagórka ostatni ptak. 
Największy ze wszystkich i podobnie 
jak pierwszy przedstawiony z lewego 
profilu. Jego pióra mają kolor zielony, 
który na grzbiecie i głowie przecho-
dzi w czerwień. Długi czarny dziób 
i skrzydła zaznaczone zostały tylko 
czarnym konturem. Niebo zaakcento-
wane kolorem niebieskim, w prawym  
górnym rogu na czarno narysowane 
słońce z długimi promieniami.

Napisy: 
PTAKI W LECIE (pod rysunkiem, przy 
dolnej krawędzi, z prawej strony)

JB

Farba plakatowa i piórko, papier
17,3 × 24,4 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/441

Poster paint and pen, paper
17,3 × 24,4 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/441

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)40. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie fragmentu 
krajobrazu. Na pierwszym planie dwa wątłe drzewka, których długie gałę- 
zie wyginają się na wietrze. Za nimi, po lewej stronie pola obrazowego 
kolejne drzewo, niższe od pozostałych. Na osi horyzontalnej, rozpoczy-
nając od lewej krawędzi, biegnie ozdobny żeliwny płot, który zakręca  
i kończy się przy dolnej krawędzi pola obrazowego, po prawej stronie osi 
wertykalnej. W kilku miejscach czarną kreską zostały zaznaczone źdźbła 
trawy. Na dalszym planie pozioma linia wyznaczająca horyzont. Podłoże 
barwy brązowej, na niebie, w lewym górnym rogu, fioletowa chmura.

Na odwrociu: 
kompozycja pozioma, której prawa strona jest czysta. 
Po lewej, blisko krawędzi, łamana pionowa linia, bie-
gnąca przez całą wysokość pola obrazowego. Bliżej 
centrum kolejna linia – tym razem prosta.

Sygnatury: 
Getas (w prawym dolnym rogu)

JB
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Kredka, papier
24,1 × 33,8 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/483

Crayon, paper
24,1 × 33,8 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/483

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)43. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Schematyczne przedstawienie pejzażu. Na pierwszym 
planie, tuż przy dolnej krawędzi pola obrazowego, zaznaczona linia łąki w kolorze soczystej zieleni. 
Dalej barwą żółtą i sepią piasek, który po obu stronach przy krawędziach pola obrazowego otaczają  
wysokie zarośla namalowane kolorem morskim. Linia horyzontu jest tożsama z osią horyzontalną 
przedstawienia, a bezchmurne niebo ma siną barwę.

JB

Farba plakatowa i piórko, papier
17,3 × 24,2 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/447

Poster paint and pen, paper
17,3 × 24,2 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/447

Ptaki w zimie, b.r. (1959?) Birds in winter, date unknown (1959?)42. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Na jasnofioletowym niebie  
ukazane zostały trzy uchwycone w locie ptaki. Dwa z nich, znajdujące 
się na osi wertykalnej, przedstawione są z prawego profilu, natomiast 
ptak znajdujący się bliżej prawej krawędzi pola obrazowego leci w górę. 
Ma długi, ostry dziób, wzorzyście umaszczoną głowę i rozłożone sze-
roko w locie skrzydła. Ptaki w centrum są zróżnicowane. Umieszczony 
wyżej ma ciemne ubarwienie, okrągłą głowę na chudej, długiej szyi oraz 
wydłużony dziób. Ptak ma zaznaczone nogi i krótki ogon, a jego skrzydła 
zostały narysowane z dużą starannością. Drugi ptak, znajdujący się nie-
co niżej w centrum, ma podłużną jasną głowę przechodzącą z przodu  

bezpośrednio w dziób, krótki tułów z nienaturalnie wygiętymi w łuk 
chudymi skrzydłami oraz powiewający za nim długi ogon. Pod ptakami 
rozciąga się pusty krajobraz z pojawiającymi się gdzieniegdzie smukłymi 
drzewkami o kilku bezlistnych gałęziach. Między nimi, po lewej stronie 
pola obrazowego, idzie brodaty mężczyzna. Ma na sobie ciemne ubranie 
i kapelusz, a wzrok skierowany na ptaki.

Napisy: 
PTAKI W ZIMIE (z prawej strony, u dołu)

JB
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Kredka, papier
29,7 × 41,7 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/486

Crayon, paper
29,7 × 41,7 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/486

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)45. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Impresjonistyczne przedstawienie pejzażu. W dolnej 
strefie, po obu stronach pola obrazowego, rozciągają się łąki w różnych odcieniach zieleni. Przesu-
nięta względem osi wertykalnej w lewo droga ma kolor ceglasty. Na drugim planie ciemniejszymi 
odcieniami zieleni schematycznie namalowane zostały zarośla. W tle barwą siwą zaakcentowano 
góry. Górna strefa kompozycji pozostaje niewypełniona.

JB

Kredka, papier
24,2 × 33,8 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/484

Crayon, paper
24,2 × 33,8 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/484

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)44. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Bliskie abstrakcji przedstawienie fragmentu krajobrazu. 
Pierwszy plan przy dolnej krawędzi pola obrazowego pozostaje czysty, dalej rozciąga się linia sche-
matycznie zaznaczonych drzew z pniami w kolorze ceglastym (po lewej stronie przedstawienia) oraz 
czarnym (po prawej). Listowie zaznaczone kolorem morskim. Na dalszym planie jasne plamy sugerują-
ce pola, w kolorach jasnozielonym i siwym. Górna część pola obrazowego niezamalowana.

JB
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Kredka i piórko, papier
24,2 × 33,8 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/481

Crayon and pen, paper
24,2 × 33,8 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/481

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)47. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie pejzażu. Na pierwszym planie 
rozległe połacie pól w różnych odcieniach zieleni i żółci oraz w kolorze turkusowym, które 
na osi wertykalnej przedzielone zostały szpalerem krzewów o barwie zielonej i rdzawej. Na 
dalszym planie czarno-granatowy las przy prawej, jak i przy lewej krawędzi pola obrazowego, 
natomiast w centrum zaznaczone schematycznie pojedyncze drzewa. W tle górska ściana 
szarej barwy, a powyżej bezchmurne błękitne niebo.

JB

Kredka, papier
29,7 × 41,7 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/487

Crayon, paper
29,7 × 41,7 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/487

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)46. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie pejzażu. Na pierwszym planie łąka  
w kolorze zielonym, dalej, po prawej stronie żółtą barwą zaznaczony piasek, a po lewej czar-
nym kolorem kształt przypominający fragment płotu, za którym zarośla w kolorze morskim. 
Niebo nad przedstawieniem ma głęboką granatową barwę.

JB
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Kredka i tusz, papier
24,1 × 33,8 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/485

Crayon and ink, paper
24,1 × 33,8 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/485

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)49. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Schematycznie przedstawiony pejzaż. Na pierwszym 
planie zielone połacie łąki poprzecinane pasami w kolorze morskim. Na dalszym planie nagroma-
dzenie czarnych kresek biegnących przez całą szerokość pola obrazowego, krótszych przy prawej 
krawędzi. Nad nimi, po lewej stronie, spiętrzenie jaśniejszych linii. W tle kreski barwy popielatej. 
Górna strefa kompozycji pozostała niewypełniona.

JB

Kredka i piórko, papier
24,1 × 33,8 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/482

Crayon and pen, paper
24,1 × 33,8 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/482

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)48. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Pejzaż z łąką na pierwszym planie. Trawa w kolorze 
soczystej zieleni, przy lewej krawędzi pola obrazowego nieregularny kształt morskiej barwy, a po 
prawej rdzawa gruba kreska. Na dalszym planie ciemne pnie drzew, których korony mają kolor 
morski. W tle niebo, które przy linii horyzontu jest popielate, a dalej przechodzi w blady wrzosowy 
odcień. Całość namalowana grubymi kreskami, bez zaznaczonych szczegółów.

JB
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Technika mieszana, papier
9,8 × 23,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/497

Mixed techniques, paper
9,8 × 23,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/497

Bez tytułu, b.r. (1959?)

No title, date unknown (1959?)

51. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Na czarnym tle malowane jasną beżową barwą ornamenty 
floralne, składające się z fantazyjnie wywiniętych linii. Między nimi owalne kształty w kolorze czerwo-
nym, wypełnione w środku tą samą barwą. Ornamenty zajmują centralną część pola obrazowego. 
Przesunięte zostały w górę względem osi horyzontalnej, tak że dolna strefa pozostaje pusta.
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Tempera, tektura
17,4 × 24 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/496

Tempera, paperboard
17,4 × 24 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/496

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)50. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie 
dwóch fantazyjnych kwiatów wypełnia niemal całą powierzch-
nię pola obrazowego. Roślina po lewej stronie jest nieco więk-
sza. Obie mają cienkie bezlistne łodygi, które znikają za dolną 
krawędzią pola obrazowego. Ich kwiatostany rozkładają się pro-
mieniście i są zróżnicowane pod względem kolorystycznym. 
Przy łodydze mają kolor niebieski, dalej przechodzą w bordo 

i sepię. Tło w dolnej strefie, pod rozłożystymi kwiatami jest 
granatowe. W tle za roślinami w zdecydowanie mniejszej skali 
ciemna postać mężczyzny z brodą i w kapeluszu, obwiedziona 
białym konturem, której dolną połowę ciała zakrywają rośliny. 
Za nim na białym tle kuchenny zlew i bateria z kurkami, której 
wylew wychodzi poza górną krawędź pola obrazowego.

JB
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Kompozycja w formie zbliżonej do kwadratu. Na czarnym tle przedstawienie fragmentu 
krajobrazu z widocznymi budynkami. Na pierwszym planie płaski teren, dalej płot złożony 
z pojedynczych sztachet, umieszczonych w dużych odstępach. Za nimi dwa domy, między 
którymi rośnie drzewo o strzelistej koronie. Dom po lewej stronie nakryty dwuspadowym 
dachem, ustawiony szczytowo i z mieszkalnym poddaszem. Na dachu komin, z którego 
wydobywa się jasny dym. Okna rozmieszczone nieregularnie na fasadzie frontowej, brak ich 
na elewacji bocznej. Dom po prawej stronie ustawiony kalenicowo, niższy, na dwuspado-
wym dachu dwa kominy, z których wydostaje się dym. Okna rozmieszczone nieregularnie.  
W jednym i drugim budynku brak otworów drzwiowych. Przy lewej krawędzi pola obra-
zowego, obok domu, na wysokości piętra drzewo o rozłożystej koronie. Za domami, na 
dalszym planie, rozciągają się równiny. Linia horyzontu w górnej strefie pola obrazowego.
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Kliszoryt, papier
15,7 × 13 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/502

X-ray film engraving, paper
15,7 × 13 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/502

Domy, b.r. (1959?)

Houses, date unknown (1959?)

52. 
Kliszoryt, papier
11,2 × 12,1 cm (tektura: 49,6 × 34,7 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/512

X-ray film engraving, paper
11,2 × 12,1 cm (paperboard: 49,6 × 34,7 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/512

Domy, b.r. (1959?)

Houses, date unknown (1959?)

54. 

Kliszoryt, papier
11,5 × 12,6 cm (tektura: 50 × 34,8 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/511, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/510
Konserwacja 2017

X-ray film engraving, paper
11,5 × 12,6 cm (paperboard: 50 × 34,8 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/511, 
with Inventory no. MZW/S/510
Conservation 2017

Domy, b.r. (1959?)

Houses, date unknown (1959?)

53. 

Sygnatury: 
STANKIEWICZ EUGENIUSZ „GETAS” 
(na tekturze, przy dolnej krawędzi,  
z lewej strony)

JB
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N
r. kat. / C

at. n
o

. 170
, 55Linoryt, papier

7,5 × 19,1 cm (tektura: 50 × 35 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/507, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/506
Konserwacja 2017

Linocut, paper
7,5 × 19,1 cm (paperboard: 50 × 35 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/507, 
with Inventory no. MZW/S/506
Conservation 2017

Narciarz, b.r. (1959?) Skier, date unknown (1959?)55. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Na czarnym tle narciarz, umieszczony 
po lewej stronie pola obrazowego. Ukazany w całej postaci, w ujęciu en trois quarts,  
uchwycony został w ruchu (szusuje). Twarz przedstawiona schematycznie, z oczami  
osadzonymi blisko siebie, prostym długim nosem i otwartymi ustami. Na głowie  
czapka, widać tylko końcówki prostych krótkich włosów. Ubrany w kurtkę w paski  
i ciemne spodnie. W rękach kijki narciarskie. Tło dla narciarza stanowi skomplikowany 
wzór z linii, które układają się w pnie drzew. Zalegający na ziemi śnieg został zazna-
czony pasmowo, a w miejscu przed narciarzem nawarstwia się, tworząc zaspę.

Sygnatury: 
STANKIEWICZ Eugeniusz „GETAS” (na tekturze, w lewym dolnym rogu)

Napisy: 
NARCIARZ (pod grafiką, na tekturze)
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N
r. kat. / C

at. n
o

. 179, 5
6

Linocut, paper
7,6 × 23,3cm (paperboard: 50,1 × 34,9 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/505, 
with Inventory no. MZW/S/504
Conservation 2017

Stairs, date unknown (1959?)

Linoryt, papier
7,6 × 23,3cm (tektura: 50,1 × 34,9 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/505, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/504
Konserwacja 2017

Schody, b.r. (1959?)56. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Pole obrazowe 
podzielone diagonalą wznoszącą i wyróżnione kontrastem 
czerni i bieli. Lewa strona kompozycji to ciemne tło, prawa to 
jasne, stworzone z grubych i blisko siebie ułożonych kresek. 
Schody, znajdujące się w prawej części pola obrazowego,  
są niewidoczne, sugeruje ich obecność jedynie różnica  
w wysokości postaci, które po nich schodzą – u pierwszej 
z nich ukazana została tylko głowa, następne sylwetki są 
widoczne w coraz większym stopniu. Wszystkie postaci to 
mężczyźni, zróżnicowani pod względem fizjonomii. Pierw-
szy z nich ma krótkie proste włosy i duży haczykowaty nos. 
Drugi, umieszczony nieco wyżej, ma również proste włosy, 
ale z grzywką opadającą na czoło, zaznaczone brwi, noz-
drza i usta oraz spiczasty podbródek. Ubrany jest w koszulę  
z wzorem przy dekolcie. Kolejna postać to człowiek z czapką 
na głowie, dużym uchem i mocną kanciastą szczęką. Ostatni 
z nich widoczny jest niemal w całości, jedynie część nóg 

i stopy znikają za krawędzią pola obrazowego. Jako jedyny 
został ukazany w ujęciu en trois quarts (prawym bokiem).  
Ma twarz owalną, z wysokim czołem, krótkimi włosami i za-
rostem; jego zmarszczone brwi zbiegają się na środku, a usta 
zostały zaznaczone jedynie schematycznie jasną kropką. Ma  
na sobie marynarkę, pod którą widać koszulę, oraz ciemne 
spodnie. Po lewej stronie pola obrazowego, gdzie tło jest 
ciemne, znajduje się żyrandol, z którego promieniście roz-
chodzi się światło.

Sygnatury: 
STANKIEWICZ Eugeniusz „GETAS” (na tekturze, w lewym  
dolnym rogu)

Napisy: 
SCHODY (w polu grafiki, w lewym górnym rogu)
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Monotypia, papier
42 × 29,6 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/554

Monotyping, paper
42 × 29,6 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/554

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)58. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. W cen- 
trum pola obrazowego popiersie postaci, która 
przechyla lekko twarz ku prawej krawędzi. Ma 
spiczasty podbródek, duże oczy o migdałowatym  
kształcie, które umieszczone są na różnych po-
ziomach i niemal nachodzą na siebie. Źrenice są 
małe i odchodzą od nich promienie stanowiące 
tęczówki. Lewe jest w całości jasne, gałka oczna 
drugiego jasnozielona. Brwi nierównej długości, 
proste, a od miejsca, w którym się łączą, odchodzi  
nos z zaznaczonymi nozdrzami. Usta w postaci 
prostej kreski, warga górna i dolna małe, zazna-
czone tylko na środku w formie serca. Krótkie 
lokowane włosy, głowa osadzona na długiej, 
nieproporcjonalnie cienkiej szyi, która przechodzi  
w ramiona. Kontur szyi wchodzi niejako w ob-
szar klatki piersiowej i biegnie niemal do dolnej 
krawędzi pola obrazowego. Na klatce piersiowej  
zaznaczone dwa niedomknięte okręgi, od któ-
rych odchodzą krótkie proste linie. Tło za postacią  
jest szare, przy lewej krawędzi pola obrazowego 
odcień bardziej nasycony.

Na odwrociu: 
rysunek postaci wykonany ołówkiem
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Monotypia, papier
22,7 × 20,8 cm (tektura: 35,2 × 25 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/550

Monotyping, paper
22,7 × 20,8 cm (paperboard: 35,2 × 25 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/550

Autoportret, b.r. (1959?)

Self-portrait, date unknown (1959?)

57. 

Na kartonie w formie stojącego prostokąta 
przedstawienie młodzieńca ujęte w figurę 
zbliżoną do kwadratu. Na białym tle po-
piersie chłopca w okularach, en face. Ma 
krótkie, ciemne, opadające na czoło włosy, 
duże szeroko rozstawione oczy, szeroki nos 
i małe usta. Podbródek i szyję częściowo 
przesłania jego wyciągnięte w bok ramię. 
Lewa strona przedstawienia do pewnego 
stopnia zamalowana na czarno. W prawym 
dolnym rogu, na kartonie fotografia ujęta  
w formę leżącego prostokąta z abstrakcyj-
nym przedstawieniem. Składają się na nie 
nieregularnie rozmieszczone szare oraz 
czarne kształty w formie kropel, od których 
odchodzą kreski. Na kartonie wokół obu 
przedstawień napisy.

Napisy: 
Jean Webster (w prawym dolnym rogu, 
ołówkiem); Bielsko-Biała / ul. Żywiecka 62. 
bl. 18, m. 9 (na tekturze, przy górnej kra-
wędzi); Z.L / ul. Wyspiańskiego / 52 m. 5 / 
T-37-60 (na tekturze, przy prawym górnym 
narożniku); 55-15 / J.W.H. / Glogau / 5575 /  
554 (na tekturze, przy prawej krawędzi); 
WŁADEK / 10 ZŁ (na tekturze, pod grafiką); 
Ambroze, Bierce / Jeździec na / niebie (na 
tekturze, pod grafiką); Geciowi na / pamiąt-
kę / [...] (dedykacja na odwrocie fotografii)

JB



132 133

Monotypia, papier
14,7 × 13,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/522

Monotyping, paper
14,7 × 13,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/522

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)60. 

Kompozycja w formie zbliżonej do 
kwadratu. Centrum pola obrazowe-
go zajmuje przedstawienie kobiecej 
głowy, ukazanej z prawego profilu. 
Szczegóły przedstawione za pomocą 
białych konturów, podczas gdy resz-
ta w ciemnoszarym, gdzieniegdzie 
czarnym kolorze. Kobieta ma niskie 
czoło, które przechodzi bezpośrednio 
w ostro zakończony nos. Podbródek 
lekko zaznaczony, usta umieszczone 
wysoko, wskazane za pomocą prostej 
kreski. Ucho zaznaczone tylko kontu-
rem znajduje się na wysokości nosa. 
Oko w postaci okręgu wypełnionego 
czarnym kolorem zdaje się być puste.  
Kobieta ma zaznaczone białymi moc-
nymi pociągnięciami krótkie włosy  
z grzywką nad czołem. Ponad dolną 
krawędzią pola obrazowego widoczny  
jest fragment wysokiego kołnierzyka.
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Monotypia, papier
15,1 × 11,7 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/521

Monotyping, paper
15,1 × 11,7 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/521

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)59. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Na 
jasnym tle ciemnym kolorem przedstawione 
detale twarzy bez zaznaczenia jej konturów. 
Oczy trójkątne z rzęsami z każdego boku i pa-
trzącymi w górę źrenicami. Proste brwi umiesz-
czone na osi horyzontalnej. Odchodzą od nich 
prostopadłe kreski sugerujące nos, który jest 
zakończony osobliwym, nieregularnym kształ-
tem. Pod nosem wygięte w górę wąsy, a niżej 
pionowa linia sugerująca usta. W górnej części 
kompozycji linia włosów zaznaczona poziomą 
kreską. Nad nią dwie poziome linie wygięte  
w łuk. Przy górnej krawędzi pola obrazowego 
nagromadzenie czarnych krótkich kresek imitu-
jących włosy.

Na odwrociu: 
w centrum pola obrazowego znaczek o war-
tości 1 złotego i 60 groszy z napisem POLSKA, 
odwrócony o 180°. Poniżej rysowany krótkimi, 
równolegle ułożonymi kreskami kształt złożony  
z pionowej linii i trzech figur zbliżonych do 
okręgów.
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Monotypia, papier
15 × 20,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/524

Monotyping, paper
15 × 20,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/524

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)62. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Wnętrze pomieszczenia, w którym przy długich stołach  
siedzą ludzie, a w centrum na osi wertykalnej stoją postaci na ciemnym tle. Stoły zaznaczone 
ciemnoszarym kolorem, niezastawione. Zróżnicowani pod względem fizjonomii i płci ludzie zostali 
ukazani z różnych stron, część en face, część tyłem, część profilowo. Ich sylwetki są niekiedy niena-
turalnie wygięte, raczej schematyczne. Tym, co je łączy, jest brak szczegółów sugerujących ubranie.  
Nad przedstawionymi ludźmi, w górnej strefie kompozycji, pozioma kreska sugeruje wysokość 
stropu, natomiast odchodząca od niej prostopadle linia wskazuje kąt pomieszczenia.
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Monotypia, papier
15,2 × 16,7 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/523

Monotyping, paper
15,2 × 16,7 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/523

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)61. 

Kompozycja w formie zbliżonej do kwadratu. Pole obrazowe wypełnione nieregularnym wzorem 
złożonym z czarnych kresek. W centrum, na jaśniejszym tle, zaznaczona została ludzka głowa  
w kapeluszu. Duże, łączące się na środku oczy w kolorze czarnym, z uwzględnionymi źrenicami, 
patrzą na widza. Od miejsca ich połączenia odchodzi nos, usta są szerokie. Nieproporcjonalnie 
cienka szyja przechodzi w ramiona zasugerowane jedynie jaśniejszym tłem.
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Monotypia, papier
21,1 × 22,9 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/526

Monotyping, paper
21,1 × 22,9 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/526

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)64. 

Kompozycja w formie zbliżonej do kwadratu. Z ciemnego tła wyłania się jaśniejszy kontur 
twarzy humanoidalnego stworzenia. Twarz jest okrągła, bezwłosa, z ciemnymi wgłębieniami 
w miejscach oczu oraz prostą, ciemną, grubą kreską nosa. Usta zaznaczone falistą linią bie-
gną przez całą szerokość twarzy. Światło pada z lewej strony, od dołu.
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Monotypia, papier
22,1 × 18,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/525

Monotyping, paper
22,1 × 18,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/525

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)63. 

Kompozycja w formie zbliżonej do kwadratu. 
Przedstawienie dwóch kobiet uchwyconych 
w tańcu. Pierwsza, umieszczona po lewej 
stronie, ma twarz podłużną z wystającymi 
kośćmi policzkowymi, a jej krótkie czarne 
włosy są rozwiane. Oczy z zaznaczonymi 
rzęsami i źrenice patrzą prosto na widza, nos 
i usta są zgeometryzowane. Głowa osadzo-
na na nienaturalnie długiej szyi. Kobieta jest 
ubrana w koszulkę bez rękawów z zaznaczo-
nym stanikiem oraz krótkie spodenki. Nogi 
od kolan w dół znikają za krawędzią pola 
obrazowego. Ręce kobiety wyrastają nie-
naturalnie z jej boków, są uniesione w górę  
i powyginane. Druga z kobiet, umieszczona 
po prawej stronie, ma podłużną twarz i krę-
cone włosy zaznaczone spiralnymi liniami. 
Nos, usta i oczy, podobnie jak u towarzyszki, 
są zgeometryzowane. Nieproporcjonalnie 
długa i chuda szyja ozdobiona jest sznurem 
korali. Ręce kobieta uniosła i zgięła w łokciach. 
Nogi lekko ugięte w kolanach wychodzą  
poza dolną krawędź przedstawienia. Kobieta  
ma na sobie ciemną koszulkę z krótkim rę-
kawem ozdobioną z przodu wizerunkiem 
smutnej twarzy oraz jasne krótkie spodenki.

JB
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Monotypia, papier
29,4 × 21,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/529

Monotyping, paper
29,4 × 21,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/529

Bez tytułu, b.r. (1959?)

No title, date unknown (1959?)

66. 

Kompozycja w formie stojącego prostoką-
ta. W centrum przedstawienie fantastycznej 
głowy z burzą włosów i nienaturalnie długą 
szyją, która kończy się przy dolnej krawędzi 
pola obrazowego plątaniną czarnych linii. 
Włosy zaznaczone cienkimi i grubszymi 
kreskami układają się wokół twarzy i sięgają 
mniej więcej ucha. Oczy o migdałowatym 
kształcie mają duże źrenice, od których pro-
mieniście odchodzą linie, sugerując rodzaj 
transu, w którym jest postać. Nos nie został 
zaznaczony, usta szerokie z wykrojoną gór-
ną wargą i kącikami lekko wygiętymi w dół.

JB

Monotypia, papier
21,1 × 29,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/528

Monotyping, paper
21,1 × 29,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/528

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)65. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. W centrum pola obrazowego, na ciemnym tle złożonym z równolegle 
ułożonych poziomych kresek ukryty częściowo w cieniu wizerunek anioła. Twarz zacieniowana, bez szczegółów,  
z prawej strony cień staje się mocniejszy. Sylwetka długa i szczupła, bez detali. Elementem, który dominuje, są 
ogromne wycieniowane skrzydła w czarnym kolorze. Pióra zaznaczone schematycznie kreskami. Między skrzydłami  
a aniołem widoczne przebłyski jasnego tła. Stoi on na ciemnym podłożu, a jego sylwetka, zakończona czymś 
przypominającym korzenie, niejako w nie wrasta.

JB
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Monotypia, papier
29,4 × 21,3 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/532

Monotyping, paper
29,4 × 21,3 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/532

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)68. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta.  
Przedstawienie żebraka, który zbiera pieniądze,  
grając na trąbce, oraz słuchających go ludzi. 
Mężczyzna siedzi na postumencie, a przed nim 
leży miska. Ma pociągłą twarz, której połowa 
ukryta jest w cieniu, ogromne oczy i prosty 
nos oraz zarost. Na głowie kapelusz. Ubrany 
jest w połatany sweter i takież spodnie. Nogi 
wygięte w nienaturalny sposób, na stopach 
sznurowane wysokie buty. Po lewej stronie 
pola obrazowego stłoczonych troje ludzi słu-
chających gry żebraka. Przy krawędzi kobieta  
z dużymi oczami skierowanymi na grajka, usta-
mi zaciśniętymi w grymasie, tak że widać zęby,  
oraz krótkimi włosami. Ma nienaturalnie długą  
i grubą szyję, chude ręce i nogi oraz duży biust. 
Ubrana jest w białą bluzkę i plisowaną spód-
nicę do kolan. Ręce schowała za sobą. Obok 
niej wysoki mężczyzna o sumiastych wąsach. 
Włosy skołtunione, pociągła twarz z zarostem, 
brwi wygięte łukowato, wzrok skierowany na 
muzyka, usta szeroko otwarte w wyrazie zdzi-
wienia. Ubrany  w pasiasty płaszcz zapinany na 
guziki i jasne spodnie. Ręce ma wygięte łuko-
wato, jedną nogę prostą, a drugą nienaturalnie 
zgiętą. Za stojącą z przodu parą znajduje się 
chłopiec. Ma okrągłą twarz i ogromne oczy. 
Uśmiecha się szeroko, odsłaniając zęby. Proste 
włosy są zaczesane na czoło. Część sylwetki 
zasłonięta stojącymi z przodu osobami, tak że 
nie widać szczegółów ubrania. Tło jasne z sza-
rymi plamami.

JB

Monotypia, papier
22,3 × 29,6 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/531

Monotyping, paper
22,3 × 29,6 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/531

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)67. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Centrum pola obrazowego stanowi ciemna samotna skała wyłania-
jąca się z widocznego na pierwszym planie morza. Na jej szczycie stoją dwie kobiety w strojach kąpielowych. 
Obie mają ciemne włosy, a ręce unoszą wysoko w górę. Po prawej stronie z wody wystają pionowo nogi. W ska-
le znajduje się ciemny otwór przypominający otwarte usta, z zębami umieszczonymi u góry i na dole w dużych 
odstępach. Przez całość pola obrazowego przebiegają długie proste kreski, mogące sugerować powiewy wiatru.

JB
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Monotypia, papier
29,5 × 21,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/534

Monotyping, paper
29,5 × 21,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/534

Bez tytułu, b.r. (1959?)

No title, date unknown (1959?)

70. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Całość pola obrazowego zajmuje schematycz-
nie narysowana krągła twarz. Górnej części 
nad czołem brakuje konturu. Ma okrągłe oczy 
z rzęsami i źrenicami, patrzącymi na wprost, 
nos, którego grzbiet zaznaczonym jest szarym  
cieniem, a skrzydełka i otwory nosowe czarnym  
konturem, szeroko uśmiechnięte usta z widocz- 
nymi zębami. Brwi w postaci poziomych linii 
przez całą długość przekreślone są krótkimi 
pionowymi kreskami, dającymi efekt gęstych 
włosków. Tło jest jasne, ale w górnej strefie 
kompozycji, w miejscu, gdzie powinny znajdo-
wać się włosy, pojawiają się grube, jasnoszare, 
chaotycznie ułożone linie, które częściowo na-
chodzą też na twarz.

JB

Monotypia, papier
29,5 × 21,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/533

Monotyping, paper
29,5 × 21,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/533

Bez tytułu, b.r. (1959?)

No title, date unknown (1959?)

69. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta.  
Przedstawienie łysej głowy, zajmującej nie-
mal całą powierzchnię pola obrazowego. 
Szczegóły twarzy oraz kontur zaznaczone 
schematycznie, płeć nieokreślona. Zmru-
żone oczy z ciemnymi źrenicami skiero-
wanymi lekko w bok, grube, mocne brwi  
w postaci prostych kresek. Prostą linią został  
również zaznaczony grzbiet nosa. Usta 
nieproporcjonalnie małe. Tło wokół głowy 
po lewej stronie jasne, po prawej w górnej 
części szare, w dolnej przechodzi w czerń.

JB
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Monotypia, papier
29,6 × 21,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/536

Monotyping, paper
29,6 × 21,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/536

Bez tytułu, b.r. (1959?)

No title, date unknown (1959?)

72. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Na 
pierwszym planie mężczyzna z gołym torsem, 
ubrany jedynie w spodenki kąpielowe. Ma lekką 
nadwagę, duży brzuch i grube ręce. Jego twarz 
jest częściowo zacieniowana, ale widoczne 
są nieduże oczy, masywny nos i usta rozcią-
gnięte w uśmiechu. Ma krótkie ciemne włosy. 
Owłosienie również na klatce piersiowej. Za 
mężczyzną, na dalszym planie, damska postać 
narysowana schematycznie za pomocą pro-
stych kresek. Twarz ukryta w cieniu, nie sposób 
dostrzec szczegółów ani włosów, nienaturalnie 
długa szyja, biust zaznaczony dwoma okręgami.  
Ręce zgięte, jedna przyłożona do twarzy, druga  
w okolicy brzucha. Majtki w postaci trójkąta. 
Biodra szerokie, nogi od kolan zaznaczone jak 
pozostałe części ciała cienkimi liniami. Tło za 
postaciami stanowią falujące linie imitujące 
morze. Bliżej mężczyzny linie są proste i suge-
rują plażę.

JB

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Przedstawienie kobiecej głowy o trójkątnym 
kształcie, z wąskim podbródkiem i długą, 
cienką szyją. Oczy wąskie, o migdałowatym 
kształcie, z zaznaczonymi rzęsami i źrenica-
mi, patrzące na wprost. Brwi długie i proste, 
łączące się na środku. Ich końce wychodzą 
delikatnie poza kontur twarzy. Nos zazna-
czony prostą kreską, z jednym skrzydełkiem, 
usta szerokie. Uszy odstające, jedno z nich 
ozdobione kolczykiem. Krótkie czarne włosy 
ułożone na czubku głowy. Kontur szyi ur-
wany, pod nim znajdują się trzy niewielkie, 
nieregularne kształty.

JB

Monotypia, papier
29,6 × 21,2 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/535

Monotyping, paper
29,6 × 21,2 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/535

Bez tytułu, b.r. (1959?)

No title, date unknown (1959?)

71. 
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Monotypia, papier
29,8 × 20,4 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/538

Monotyping, paper
29,8 × 20,4 cm
urchased 2017
Inventory no. MZW/S/538

Bez tytułu, b.r. (1959?)

No title, date unknown (1959?)

74. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Całość pola obrazowego zajmuje przedsta-
wienie fantastycznie ubranej postaci. Ma ona 
nieproporcjonalnie dużą głowę, brwi cienkie, 
ale długie, łączące się na środku i przecho-
dzące w grzbiet nosa, oczy okrągłe, szeroko 
otwarte, z zaznaczonymi rzęsami, i szerokie 
usta. Twarz wypełniona kolorem beżowym. 
Brak włosów na głowie. Jej szyję zdobi ogrom-
na kryza w jasnofioletowym odcieniu, która 
przechodzi w rozłożystą, zdobioną misternym 
wzorem spódnicę – w środkowej części czer-
woną, o bokach w kolorze zieleni. Zielone są 
również rękawy sukni na uniesionych w górę 
rękach. Rąbek sukni zdobiony koronką kończy 
się nad ziemią, ukazując wysokie sznurowane 
buty. Tło jest czarne z elementami nakreślony-
mi jasnymi liniami. Postać stoi na łące, a wokół  
jej nóg rosną kwiaty. Powyżej elementy tła 
stają się niemożliwe do rozpoznania.

JB

Monotypia, papier
29,6 × 21 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/537

Monotyping, paper
29,6 × 21 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/537

Bez tytułu, b.r. (1959?)

No title, date unknown (1959?)

73. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta.  
W centrum pola obrazowego stojący na 
dwóch tylnych nogach kozioł. Ubrany jest 
w długą marynarkę zapiętą na jeden guzik, 
pod którą widać koszulę i muszkę, ozdobio-
ne wzorem w jodełkę spodnie i ogromne 
jasne buty z ostrymi czubkami. Ogon długi, 
kolczasty i zakończony okrągłym kształtem. 
Kozioł ma rogi, które częściowo schowane  
są pod kapeluszem, wąsy i ludzkie usta, nie- 
typowe: duże i łączące się na środku oczy. 
Prawe ukryte częściowo w cieniu jest zdo-
bione kreskami odchodzącymi promieniście,  
lewe wypełnione kolorem czarnym. Obie 
tęczówki są jasne, a wzrok kozła skierowa-
ny wprost na widza. Zwierzę stoi na deskach 
sceny, za nim dwie częściowo odsłonięte 
płachty wzorzystej kurtyny.

JB
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Monotypia, papier
30,2 × 21 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/540

Monotyping, paper
30,2 × 21 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/540

Bez tytułu, b.r. (1959?)

No title, date unknown (1959?)

76. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta, utrzy-
mana w odcieniach czerwieni i czerni. Uśmiechnięta 
postać w popiersiu. Pociągła twarz zaznaczona czar-
nym konturem oraz duże oczy, których zarys ma 
barwę czerwoną. Tęczówki w formie czarnych spirali 
wypełnione kolorem czerwonym. Rzęsy, łukowato 
wygięte brwi i zadarty nos zaznaczone na czarno. 
Szeroko uśmiechnięte usta odsłaniają zęby. Krótkie 
proste włosy opadające na czoło, a na czubku głowy 
czarny beret. Uszy ozdobione kolczykami z czarny-
mi kulami, na długiej szyi czarne korale. Ubrana jest  
w czerwony golf. Światło pada na nią z prawej strony, 
część twarzy ukryta w cieniu. Postać ujęta w prosto-
kątną ramkę, tło z prawej strony białe, poprzecinane 
pionowymi czarnymi kreskami, przy lewej krawędzi 
ma jasnoczerwony odcień.

JB

Monotypia, papier
20,6 × 27,4 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/539

Monotyping, paper
20,6 × 27,4 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/539

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)75. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Dwie postaci w popiersiach. Kobieta po lewej stronie narysowana z lewego profilu, mężczyzna 
po prawej en face. Kobieta ma ostry profil z ogromnym nosem i ostrym podbródkiem oraz zaznaczoną bruzdę nosowo-wargową. Czoło 
zmarszczone, usta półotwarte, widoczne zęby. Oko duże z łukiem brwiowym. Kręcone włosy związane z tyłu głowy czarną wstążką, wąska 
szyja, która przechodzi w spadziste ramiona. Część ubrania w jasnoszarym kolorze z trójkątnym dekoltem. Mężczyzna ma dużą okrągłą 
twarz z rzadkimi pojedynczymi włosami na czubku głowy i odstające uszy, ogromne oczy z zaznaczonymi powiekami – górną i dolną, 
oraz źrenicami w formie spirali. Nos długi i prosty, usta szerokie, zaznaczone zmarszczki na czole oraz bruzda nosowo-wargowa. Szyja 
niewidoczna. Spadziste ramiona i krótkie ręce, które trzyma złożone przed sobą. Ubrany jest w sweter, a pod spodem ma koszulę w paski  
i krawat. Tło przedstawienia niebieskie, zróżnicowane pod względem nasycenia koloru – po stronie kobiety jest jasne, przy prawej krawędzi 
pola obrazowego przechodzi w barwę granatową.

JB
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Monotypia, papier
21,1 × 28,9 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/542

Monotyping, paper
21,1 × 28,9 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/542

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)78. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Całość pola obrazowego wypełnia twarz w zbliżeniu. Jest zaznaczona czarnym 
konturem, częściowo w kolorze żółtym, a nos i czoło nad brwiami są jasnoszare. Ma ogromne oczy o niebieskich gałkach 
z czarnymi źrenicami, prosty nos i wyszczerzone ostre zęby. Prawe oko obrócone nienaturalnie w pionie. Fragment tła, 
którego nie zajmuje twarz, wypełniają włosy zaznaczone czarnymi kreskami.

JB

Monotypia, papier
30 × 21 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/541

Monotyping, paper
30 × 21 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/541

Bez tytułu, b.r. (1959?)

No title, date unknown (1959?)

77. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Klaun 
na czarnym tle. Jest niski i krępy. Ma fantastycz-
ną, szeroką twarz o ogromnych oczach, z jasnymi 
źrenicami, bulwiastym nosem i otwartymi usta-
mi odsłaniającymi zęby. Na szyi kryza w kolorze 
pomarańczowym, ubrany jest w koszulę w białe 
paski i spodnie, które z przodu zdobią połączone 
białą nicią jasne pompony. Spodnie przechodzą 
bezpośrednio w stopy, bez zaznaczonych butów. 
Ma długie, chude ręce i nogi wygięte nienatural-
nie w łuk. Na głowie błazeńska czapka z dwoma 
rogami, na końcu których dzwonki. Stoi na scenie 
w czarno-żółte paski. Nad nim rozchylają się poły 
kotary we wzór z białych i czerwonych kresek. 
Tło za nią jednolicie czarne.

JB
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Monotypia, papier
21,1 × 30,2 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/544

Monotyping, paper
21,1 × 30,2 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/544

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)80. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Abstrakcyjne przedstawienie, na które składają się dwa nieregularne, 
przecinające się kształty. Pionowy i obły jest biały, a ten ułożony w poziomie ma biało-czerwoną barwę. Miejsce, 
w którym oba nachodzą na siebie, zostało zaznaczone krótkimi czarnymi kreskami. Przy lewej krawędzi pola 
obrazowego, na osi horyzontalnej, pojedyncze oko o migdałowatym kształcie i zaznaczonych powiekach –  
górnej i dolnej. Oko ma czarną źrenicę, od której odchodzą promieniście czarne kreski, tworząc tęczówkę. 
Umieszczone zostało częściowo na czerwonym polu. Tło jest szaro-białe, w lewym górnym rogu dodatkowo 
zakreślone prostopadłymi, czarnymi kreskami.

JB

Monotypia, papier
30 × 21,2 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/543

Monotyping, paper
30 × 21,2 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/543

Bez tytułu, b.r. (1959?)

No title, date unknown (1959?)

79. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta.  
Abstrakcyjne przedstawienie prostych kształ-
tów geometrycznych. Tło czarne, w górnej 
strefie pola obrazowego przechodzi w nie-
biesko-zielone. Od górnej krawędzi biała kula, 
od której odchodzi mocna, biała, łamana kre-
ska. Poniżej trapez w kolorze czerwonym, 
w którego centrum znajduje się szara kula. 
Od niego odbiega kolejna linia, w kolorze 
zielonym. Niżej białą barwą zaznaczone zo-
stały wygięte w łuk kreski, obok biała plama 
obwiedziona błękitnym grubym konturem  
z pomarańczową górną krawędzią. Przy 
dolnej strefie pola obrazowego biały leżący  
prostokąt, którego dolny bok znika za brze-
giem kartki.

JB
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Monotyping, paper
23,2 × 32,3 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/556

Monotypia, papier
23,2 × 32,3 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/556

No title, date unknown (1959?)Bez tytułu, b.r. (1959?)82. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Na ciemnym tle abstrakcyjne przed-
stawienie. W centralnej części, nieco poniżej osi horyzontalnej, półokrągły kształt 
zaznaczony czarnym grubym konturem, a wypełniony kolorem czerwonym 
z czarnymi wzorami. Kształt osadzony jest na ciemnym podłożu. Wokół niego 
biało-czarne tło, odgrodzone od reszty przedstawienia. W górnej strefie odcień 
granatowy.

JB

Monotypia, papier
21,1 × 30,2 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/545

Monotyping, paper
21,1 × 30,2 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/545

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)81. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie fanta-
stycznego morskiego stworzenia umieszczonego na osi horyzon-
talnej i przesuniętego względem osi wertykalnej w lewo. Zwierz ma 
małą głowę, ogromne oko i szeroko otwartą paszczę z wyszczerzo-
nymi zębami oraz czarną sierść wyrastającą z podbródka. Korpus 
jest duży i okrągły z dwiema płetwami – jedną z przodu i jedną  

z tyłu, kolcami na grzebiecie i rozdwojonym ogonem. Tułów stwora 
jest niejako przezroczysty, tak że widać schematycznie narysowane 
czarnymi konturami wnętrze jego ciała, obrysowane kolorem czer-
wonym. Tło przedstawienia stanowią falujące czarne linie, imitujące  
wodę. Przy prawej krawędzi pola obrazowego roślina o długich, 
cienkich gałęziach, przy dolnej wzór w czerwonym kolorze.

JB
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Monotypia, papier
24,4 × 23,7 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/548

Monotyping, paper
24,4 × 23,7 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/548

Bez tytułu, b.r. (1959?)

No title, date unknown 
(1959?)

84. 

Kompozycja w formie zbliżonej do kwadratu. Uproszczone przedsta-
wienie dwóch postaci. Umieszczona po lewej stronie ma okrągłą głowę  
ze schematycznie zaznaczonymi oczami i brwiami przechodzącymi  
w kontur nosa. Uśmiecha się szeroko. Twarz zaznaczona niebieskim 
konturem, wypełniona barwą jasnozieloną. Na głowie czerwony beret. 
Ubrana jest na brązowo, trudno rozróżnić poszczególne części jej garde-
roby. Druga z postaci ma podłużną twarz zaznaczoną mocnym czarnym 
konturem, podzieloną na dwie strefy nieregularną linią przypominającą 

szew, oraz długie czarne wąsy. Górna część twarzy z czołem oraz nos 
są w kolorze jasnozielonym, reszta barwy białej. Duże oczy z czarnymi 
źrenicami, otwarte usta, które ukazują zielone zęby. Sylwetka zazna-
czona tylko schematycznie czarnym konturem, a wypełniona kolorem 
brązowym i fioletowym. Tło tworzy kilka kolorowych plam. Przy lewej 
krawędzi czarne, w przestrzeni między dwoma postaciami – zielone,  
a nad głową postaci po prawej granatowe. Po prawej stronie kolor jasno-
brązowy, w końcu, przy prawej krawędzi – czarny.

JB

Monotypia, papier
30,2 × 21,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/546

Monotyping, paper
30,2 × 21,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/546

Bez tytułu, b.r. (1959?)

No title, date unknown (1959?)

83. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Na 
granatowo-czerwono-białym tle dwa drzewa 
o długich czerwonych pniach w kształcie trój-
kątów, obrysowanych granatowym konturem, 
oraz strzelistych koronach. Drzewa stoją na 
polach zaznaczonych poziomymi kreskami  
i zróżnicowanych pod względem kolorystyki  
i wypełnienia. Na pierwszym planie teren 
wypełniają pionowe linie, dalej jest on gładki.  
W górnej części przedstawienia poziome kre-
ski. Całość ujęta w ramkę.

JB
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Monotypia, papier
29,5 × 42,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/555

Monotyping, paper
29,5 × 42,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/555

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)86. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie fabryki. Do wejścia, na osi wertykalnej, prowadzi 
droga, po której kroczy mężczyzna. Ma nieproporcjonalnie dużą głowę z prostą grzywką zaczesaną na czoło. Na 
dużym, szerokim nosie okulary w okrągłych oprawkach, usta w postaci cienkiej kreski lekko wygięte w uśmiechu. 
Ubrany jest w garnitur, ręce schowane w kieszeniach spodni. Nad wejściem na teren fabryki znajduje się portal, 
zabudowania gospodarcze po obu stronach. Po lewej stronie budynek z dwoma wysokimi jasnymi oknami 
zamkniętymi łukami i wysokim kominem, z którego wydobywa się dym. Po prawej stronie na fasadzie znajduje 
się skomplikowana struktura w postaci okręgów. W tle nad wejściem góruje ogromna hala zamknięta dachem  
w formie łuku odcinkowego. Niebo nad przedstawieniem bezchmurne, nie widać również słońca.

JB

Monotypia, papier
29 × 21 cm (tektura: 35 × 24,7 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/549

Monotyping, paper
29 × 21 cm (paperboard: 35 × 24,7 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/549

Bez tytułu, b.r. (1959?)

No title, date unknown (1959?)

85. 

Kompozycja w formie stojącego prostoką-
ta. Przedstawienie dwóch kobiet w strojach 
kąpielowych. Postać na pierwszym planie 
ukazana w ujęciu en trois quarts (tyłem). Ma 
na sobie strój w czarnym kolorze, na głowie 
kapelusz z ogromnym rondem, spod które-
go na plecy spływają proste ciemne włosy. 
W dłoniach trzyma okrągły przedmiot, który 
przykłada do ust. Na stopach ciemne sznu-
rowane buty. Druga kobieta, ukazana en face, 
stoi za pierwszą i jest częściowo przez nią 
przysłonięta (w okolicy biodra). Ubrana jest 
w skąpy szary strój kąpielowy, twarz owalna, 
włosy spięte wysoko na czubku głowy. Ręce 
trzyma schowane za sobą. Ma masywne 
biodra i uda. Kobiety stoją na pustym płaskim 
terenie. Jedynymi elementami są nieduży, 
pozbawiony liści krzak, umieszczony przy le-
wej krawędzi pola obrazowego, oraz powoli 
zachodzące słońce, nisko nad horyzontem. 
Całość monochromatyczna, ujęta w prosto-
kątną ramę w szarym kolorze i umieszczona 
na podkładzie w czerwonym kolorze.

JB
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Monotypia, papier
21,3 × 29,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/551

Monotyping, paper
21,3 × 29,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/551

Martwa natura z cebulami, b.r. (1959?) Still life with onions, date unknown (1959?)88. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Na czarnym tle minimalistyczne przedstawienie 
martwej natury. Na pierwszym planie ułożone na stole trzy cebule, środkowa przekrojona na 
pół. Za nimi wysokie naczynie. Źródło światła znajduje się przy prawej krawędzi, ale światłocień 
zastosowany został jedynie w przypadku naczynia. Tło czarne, poprzecinane białymi poziomy-
mi kreskami na różnych poziomach. Całość monochromatyczna.

JB

Monotypia, papier
29,6 × 42,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/553

Monotyping, paper
29,6 × 42,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/553

Cyrk, b.r. (1959?) Circus, date unknown (1959?)87. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta, w której centrum 
znajduje się skomplikowane przedstawienie cyrku. Całość 
ukazana na czarnym tle. Na pierwszym planie po lewej stro-
nie idący do cyrku ludzie. Ich sylwetki i twarze przedstawione  
schematycznie. Po prawej stronie kasa biletowa z szyldem. 
W okienku siedzi kobieta. Wejście stanowi ozdobna brama 
umieszczona między idącymi ludźmi a kasą. Za nią na dalszym  
planie znajdują się wzorzyste cyrkowe namioty. Nad całością 

góruje karuzela. W lewym górnym rogu nad namiotami drzewo  
o grubych gałęziach i okrągłych liściach. Z prawej strony w po- 
bliżu karuzeli słońce na ciemnym niebie, ukazane w formie spi-
rali z krótkimi promieniami.

Napisy: 
Cyrk (w centrum) / Kasa (prawy dolny róg)

JB
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Monotypia, papier
22,5 × 21,2 cm (tektura: 49,8 × 34,8 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/519
Konserwacja 2017

Monotyping, paper
22,5 × 21,2 cm (paperboard: 49,8 × 34,8 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/519
Conservation 2017

Profil, b.r. (1959?)

Profile, date unknown (1959?)

89. 

Kompozycja w formie zbliżonej do kwadratu. Przy prawej krawędzi pola obrazowego na jasnym tle przed-
stawienie lewego profilu mężczyzny. Duże oko z zaznaczoną tęczówką i brew w postaci łagodnego łuku, 
prosty nos, mocno zaciśnięte usta oraz wystający podbródek. Falująca kreska nad czołem wyznacza linię 
włosów. Brak szczegółów sugerujących jakiekolwiek detale sylwetki czy ubrania.

Napisy: 
Profil (pod grafiką, z prawej strony, maszynopis)

JB
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Tusz, papier
17,1 × 28,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/362

Ink, paper
17,1 × 28,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/362

Śmierć, b.r. (1959?) Death, date unknown (1959?)91. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. W centrum pola obrazowego przedstawienie 
ludzkiego szkieletu leżącego na czarnym katafalku, umieszczone na diagonali opadającej. 
Kości ukazane schematycznie, bez dbałości o poprawność anatomiczną. Szkielet ułożo-
ny w nonszalanckiej pozie odpoczynku, z nogą założoną na nogę i ręką położoną pod 
czaszką. W lewym górnym rogu (heraldycznie) czaszka ludzka z zaznaczonymi płatami na 
czarnym tle, ukazana z prawego profilu.

Napisy: 
Śmierć. (przy dolnej krawędzi, z lewej strony)

JB

Monotypia, papier
18,3 × 32,7 cm (karton: 25,9 × 40,2 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/557
Konserwacja 2017

Monotyping, paper
18,3 × 32,7 cm (cardboard: 25,9 × 40,2 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/557
Conservation 2017

Rajski ptak, b.r. (1959?) Bird-of-paradise, date unknown (1959?)90. 

Kompozycja w kształcie leżącego prostokąta. Na czarnym tle z bordowymi przetarciami przedstawienie 
fantastycznego ptaka o jasnym konturze. Umieszczony prawym bokiem po lewej stronie pola obrazowego 
ma okrągłą pierzastą głowę, tak że nie sposób wyróżnić oka ani dzioba. Ptak ma długą szyję oraz wygięty 
tułów z ogonem składającym się z kilku długich piór powyginanych w różne strony, pierzaste długie nogi 
zakończone szponami. Na długiej szyi obroża, do której przymocowany jest łańcuch. Jego drugi koniec 
przypięty jest do grubego pnia, zajmującego prawą połowę pola obrazowego. Jest to palma o rozłożystych 
liściach, które zaznaczone są zielonym, a gdzieniegdzie ceglastym kolorem. Za drzewem, przy prawej kra-
wędzi pola obrazowego, na całej długości znajdują się nieregularnie rozmieszczone okręgi oraz długie linie 
tworzące skomplikowany wzór.

Napisy: 
Rajski ptak (pod grafiką, z prawej strony, maszynopis)

JB
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Tusz i piórko, papier
13,8 × 19,8 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/380

Pen and ink, paper
13,8 × 19,8 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/380

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)93. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie dwóch osób jadących zadaszonym powozem 
ciągniętym przez konia. Zwierzę jest maści srokatej, chude, o pałąkowatych nogach i długiej szyi. Łeb cał-
kowicie zacieniowany, tak że nie sposób wyróżnić szczegółów. Koń zaprzęgnięty do powozu, w którym 
siedzi elegancko ubrana, tęga kobieta w kapeluszu i płaszczu z futrzanym kołnierzem zapinanym na guziki.  
Jej uśmiechnięta twarz ukazana została w ujęciu en trois quarts, ma krótkie kręcone włosy i duży nos. 
Na koźle siedzi, trzymając lejce, woźnica w ciemnym ubraniu, wysokich butach i futrzanej czapce. Jego 
twarz widziana jest z profilu, z dużym spiczastym nosem, zarostem i miną wyrażającą niezadowolenie.

JB

Tusz i piórko, papier
17,1 × 14,8 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/367

Pen and ink, paper
17,1 × 14,8 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/367

Bez tytułu, b.r. (1959?)

No title, date unknown (1959?)

92. 

Kompozycja w formie zbliżonej do kwadratu. Na czarnym tle dwie 
postaci kobiece narysowane w stylu prymitywnym białą kreską. Obie 
zwrócone do widza en face. Postać po lewej ma twarz przypominają-
cą afrykańską maskę, z szerokimi otwartymi ustami ukazującymi zęby. 
Włosy narysowane jako promieniście rozchodzące się kreski otacza-
jące głowę. Postać nie ma szyi, głowa łączy się bezpośrednio z klatką 
piersiową z zaznaczonym biustem. Ramiona w formie dwóch prostych 
kresek, z zaznaczonymi palcami i zakrzywionymi paznokciami. Brak 
tułowia, jedynie prosta linia z ciągnącą się wzdłuż niej spiralą, która  

przywodzi na myśl kręgosłup. Dalej rozkloszowana wzorzysta spódnica.  
Druga postać ma owalną twarz z szeroko otwartymi oczami i rzęsami 
w formie prostych kresek. Włosy stanowi plątanina linii sugerujących 
loki. Ubrana jest w krótką sukienkę w formie trójkąta z zaznaczonym 
biustem. Ramiona i ręce zaznaczone kreskami, palce pozbawione 
paznokci. Długie, cienkie nogi we wzorzystych rajstopach znikają za  
krawędzią pola obrazowego. W lewym dolnym rogu oraz prawym  
górnym pojawiają się zakreskowane kształty.

JB
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Pen and ink, paper
15 × 20,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/392

No title, date unknown (1959?)

Tusz i piórko, papier
15 × 20,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/392

Bez tytułu, b.r. (1959?)95. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Cztery sylwetki ludz- 
kie ustawione w rzędzie. Od lewej krawędzi pola obrazowego  
przedstawienie mężczyzny z wąsami, którego twarz ukazana 
została z prawego profilu. Na głowie wysoki cylinder, ubrany jest 
w marynarkę, pod szyją zawiązana muszka. Ręce zgięte w łok-
ciach i oparte na biodrach. Dalej mężczyzna z brodą, ukazany  
w trzech czwartych. Na głowie osobliwe nakrycie. Ubrany jest 
w spodnie z łatami. Stoi w takiej samej pozie jak poprzedni, od-
wrócony jest w jego stronę. Dwie kolejne postaci to kobiety. 
Pierwsza z nich, umieszczona bliżej osi wertykalnej, ukazana 

została z prawego profilu. Ubrana elegancko w bluzkę i spódnicę 
z wydatnym tyłem, przypominającym turniurę, na nogach buty 
na obcasie, na głowie kapelusz. Włosy kręcone, usta wygięte  
w lekkim uśmiechu. Ręce trzyma na biodrach. Ostatnia z postaci,  
przy prawej krawędzi pola obrazowego, to kobieta przedstawio-
na z lewego profilu. Usta szeroko otwarte, jakby krzyczała, włosy 
w nieładzie. Jest tęga, ręce i nogi chude. Ubranie zaznaczone tyl-
ko schematycznie – sięgający za uda płaszcz zapinany na guziki.  
Oczy wszystkich postaci oddane za pomocą czarnych kropek.

JB

Tusz i piórko, papier
19,3 × 14,6 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/388

Pen and ink, paper
19,3 × 14,6 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/388

Bez tytułu, b.r. (1959?)

No title, date unknown (1959?)

94. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Przedstawienie czterech postaci. Poniżej osi 
horyzontalnej dwaj patrzący w górę męż-
czyźni. Ten po lewej ukazany jest frontalnie, 
usta ma otwarte, jedną ręką drapie się po 
głowie. Drugi, zwrócony lewym profilem, 
odchyla się do tyłu, by lepiej widzieć. Syl-
wetki obu ukazane zostały schematycznie. 
Horyzont zaznaczony jest poziomą linią, 
nad nim unoszą się dwie kłócące się postaci 
kobiece. Krzyczą na siebie, obie mają szeroko 
otwarte usta i ciągną się za włosy. Sylwet-
ki schematyczne, z zaznaczonym biustem 
i rękoma w postaci długich kresek. Prawa 
ręka kobiety po lewej stronie wychodzi poza 
krawędź pola obrazowego. Druga trzyma 
w dłoni koszyk. Ubrana jest w zapinaną na 
guziki bluzkę i spódnicę. W prawym górnym 
rogu okrągłe słońce z promieniami.

JB
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Tusz i piórko, papier
30 × 20,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/413

Pen and ink, paper
30 × 20,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/413

Bez tytułu, b.r. (1959?)

No title, date unknown (1959?)

97. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. W górnej 
części przedstawienie dwóch mężczyzn siedzących 
przy stole. Między nimi drzewko z cienkimi gałązkami 
rozpościerającymi się nad głowami postaci. Mężczyzna 
po lewej stronie w dłoni trzyma wypełniony do poło-
wy kieliszek. Wzrok zwrócony w stronę rozmówcy. Na 
głowie czapka, spod której wystają proste włosy. Ubra-
ny jest w czarny sweter. Ma nieproporcjonalnie duży 
nos, zarost i wąsy. Usta otwarte szeroko w uśmiechu, 
z widocznymi zębami. Drugi z rozmówców, ukazany 
z lewego profilu, w dłoni trzyma butelkę z trunkiem. 
Jest to mężczyzna o wysokim czole, włosach prostych 
i krótkich, zaczesanych do tyłu, i ogromnym garbatym 
nosie. Dolna warga wystająca, broda spiczasta, z krót-
kim zarostem. Na wysokości czubka jego głowy w tle 
biegnie pozioma linia wyznaczająca horyzont. W dolnej 
strefie kompozycji przedstawienie psa o długim tułowiu, 
krótkich łapach i zadartym ogonie. Zwierzę ma podłużny 
pyszczek, z którego wystają ostre dolne zęby i krótkie, 
leżące płasko uszy. Zaznaczona została sierść. Pozioma 
linia biegnąca nieco poniżej osi horyzontalnej oddziela 
dwa przedstawienia.

JB

Tusz i piórko, papier
19,3 × 13,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/399

Pen and ink, paper
19,3 × 13,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/399

Bez tytułu, b.r. (1959?)

No title, date unknown (1959?)

96. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Całopostaciowe przedstawienie pary ludzi. Po 
lewej mężczyzna z długą, prosto przyciętą bro-
dą. Twarz okrągła, oczy małe w formie dwóch 
czarnych kropek, prosty nos i usta zaznaczone 
poziomą kreską. Na głowie kapelusz. Głowa osa- 
dzona bezpośrednio na szerokich ramionach. 
Mężczyzna ubrany w zapinany na guziki sweter, 
ciemne spodnie i jasne buty. Ręce niepropor-
cjonalnie chude, dłonie zaznaczone schema-
tycznie, w kształcie przypominającym gwiazdę. 
Nogi chude, szeroko rozstawione, lewa zgięta 
w kolanie pod nienaturalnym kątem. Kobieta 
jest nieznacznie wyższa. Twarz okrągła z pro-
stym nosem, którego grzbiet został zaznaczony 
aż od czoła, pozioma linia ust. Wzrok skierowa-
ny na mężczyznę. Ciemne włosy zebrane na 
czubku głowy i upięte w kok. Głowa osadzona 
bezpośrednio na szerokich ramionach. Jedna 
ręka niewidoczna, zasłonięta ramieniem męż-
czyzny, druga nieproporcjonalnie chuda z dło-
nią w formie gwiazdy. Kobieta ubrana w sweter 
z kieszeniami i ciemną spódnicę. Na szyi etola 
zakończoną zwierzęcą głową. Nogi w postaci 
cienkich kresek, zwieńczone okrągłymi butami.

JB
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Tusz i piórko, papier
20,5 × 29,9 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/416

Pen and ink, paper
20,5 × 29,9 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/416

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)99. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie dwojga ludzi z dzieckiem w wózku. Kobieta i mężczyzna 
idący na spacer. W tle łąka, obok drogi pojedyncze drzewo, a nad przedstawieniem góruje słońce z zaznaczonymi 
promieniami. Mężczyzna, umieszczony przy lewej krawędzi pola obrazowego, ma na głowie cylinder, a ubrany jest we 
frak. Na twarzy, ukazanej z prawego profilu, zaznaczono jedynie oko, długi, ostro zakończony nos i zarost. Mężczyzna 
pali papierosa, którego trzyma w lewej dłoni, prawą rękę chowa w kieszeni spodni. Idąca przed nim kobieta, ukazana 
również z prawego profilu, ma fantazyjnie ułożone w loki włosy. Oczy duże z zaznaczonymi rzęsami, nieproporcjo-
nalnie duży orli nos i wystający podbródek. Ubrana jest w sukienkę z krótkim rękawem i spódnicą z wzorem w paski. 
Na nogach z grubymi łydkami maleńkie buciki. Kobieta popycha dziecięcy wózek z długą rączką na niskich kołach,  
w którym siedzi dziecko ukazane z lewego profilu. W prawej dłoni trzyma lizaka. Na głowie kilka krótkich włosów, usta 
szeroko otwarte z widocznymi pierwszymi zębami. Dziecko ma na sobie ciemne ubranko.

JB

Tusz i piórko, papier
27,8 × 20,6 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/415

Pen and ink, paper
27,8 × 20,6 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/415

Bez tytułu, b.r. (1959?)

No title, date unknown (1959?)

98. 

Kompozycja w formie stojącego prostoką-
ta. Przedstawienie dwóch mężczyzn o nie-
proporcjonalnie dużych głowach. Pierw-
szy z mężczyzn, stojący po lewej stronie, 
ukazany en trois quarts (lewym bokiem) 
ma owalną głowę z cienkimi, prostymi 
włosami z przedziałkiem pośrodku. Oczy 
małe, z zaznaczonymi źrenicami i rzęsami, 
nos długi i wąski, usta w formie poziomej 
kreski. Na czole ma podwójną zmarszczkę, 
wywijające się ku górze wąsy i krótki zarost, 
a także potrójny podbródek. Ubrany jest  
w zapinaną na guziki koszulę i spodnie  
z kieszeniami. W prawej ręce trzyma klucz, 
który wkłada do dziurki (umieszczonej przy 
lewej krawędzi pola obrazowego), lewą, 
zgiętą w łokciu, schował do kieszeni koszu-
li. Drugi z mężczyzn, stojący za pierwszym, 
ma głowę nieco mniejszą, ale nadal niepro-
porcjonalną w stosunku do tułowia. Włosy 
zaczesane do tyłu, wąsy i zarost w postaci 
fantazyjnie wywiniętych pukli. Ubrany jest 
w zapinaną na guziki koszulę i spodnie. 
Lewą rękę schował za siebie, w prawej trzy-
ma palącą się świecę.

JB
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Tusz i piórko, papier
29,8 × 21,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/425

Pen and ink, paper
29,8 × 21,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/425

Bez tytułu, b.r. (1959?)

No title, date unknown (1959?)

101. 

Kompozycja w formie stojącego prostoką-
ta. Przedstawienie czterech fantazyjnych 
roślin. Pierwsza z nich to kwiat o ogrom-
nych płatkach i jednym listkiem na cienkiej 
łodydze umieszczony po lewej stronie pola 
obrazowego. Poniżej, na prawo, na cienkiej 
łodydze ogromny czarny pąk. Następnie 
kwiat o wielu drobnych, długich płatkach 
i jednym długim liściu, a po prawej stronie 
roślina, której płatki odchodzą promieni-
ście. W tle kilka krzyżujących się ze sobą 
linii poziomych i pionowych.

JB

Tusz i piórko, papier
21 × 29,9 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/417

Pen and ink, paper
21 × 29,9 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/417

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)100. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie zwierzęcia podobnego do psa, ukazanego lewym 
bokiem. Ma długi, uśmiechnięty pysk z zaznaczonymi wąsami, czarne oczy i długie wiszące uszy. Gruba szyja 
przechodzi w tułów. Nogi zwierzęcia są nieproporcjonalnie chude i długie. Kończą się tuż przy dolnej krawędzi 
pola obrazowego. Ogon chudy i uniesiony do góry. Pies ma zaznaczoną sierść, a na środkowej części ucha 
jasną plamę.

JB
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Tusz i piórko; papier
18,1 × 29,6 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/419

Pen and ink, paper
18,1 × 29,6 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/419

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)103. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. W centrum pola obrazowego fragment krajobrazu. Na 
pierwszym planie cztery drzewa ustawione w szeregu obok siebie. Ich pnie są grube i zaznaczone 
czarną barwą, a gałęzie długie i potraktowane szkicowo z gdzieniegdzie zaznaczonym listowiem. 
W tle za drzewami zarys pól.

JB

Tusz i piórko, papier
21,1 × 29,6 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/418

Pen and ink, paper
21,1 × 29,6 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/418

Bez tytułu, b.r. (1959?) No title, date unknown (1959?)102. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. W centrum pola obrazowego fragment krajobrazu. Na pierwszym 
planie zarys łąki, dalej nagromadzenie szkicowo ujętych zarośli i krzewów. Na osi wertykalnej wysokie drzewo  
z bujnym listowiem, po lewej górujący nad całością słup wysokiego napięcia, od którego w jedną i drugą stronę 
odchodzą poziome przewody. Prawą stronę przedstawienia zamyka pionowy komin. Na dalszym planie widocz- 
ny zarys zabudowań (dachy domów).

JB
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Na odwrociu: 
kompozycja w formie stojącego prostokąta. Na czar- 
nym tle niekompletna sylwetka ujętego z prawego  
profilu żołnierza. Mężczyzna ma ogromny nos, małe 
oczy, krzaczaste brwi oraz delikatny zarost. Ucho 
zaznaczone jedynie konturem, włosy krótkie. Na 
głowie hełm, kształtem przypominający brytyjski 
wzór M1, z paskiem zapinanym pod brodą. Długą 
szyję częściowo zakrywa wysoki kołnierz munduru 
z kieszeniami w dolnej partii. Zaznaczone zostało 
zapięcie munduru oraz pasek z dużą klamrą. Sylwet-
ka żołnierza jest niedokończona, ucięta w miejscu, 
gdzie kończy się część kołnierza i powinno zacząć  
lewe ramię. Narysowane zostało jedynie prawe ra-
mię i ręka mężczyzny, bez dłoni.

Napisy: 
Bitwa (u dołu z prawej strony)

JB

Tusz i piórko, papier
12,9 × 23,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/368

Pen and ink, paper
12,91 × 23,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/368

Bitwa, b.r. (1959?) Battle, date unknown (1959?)104. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Na czarnym tle dynamiczne przedstawienie tytułowej bitwy. Całość podzielona diagonalnym murem 
oddzielającym dwie walczące strony. W oddali, w prawym górnym rogu, dom i uciekający z niego schematycznie zaznaczeni ludzie. Pod budynkiem 
człowiek klęczący za działem, z którego ostrzeliwuje wroga. Przeciwnik w przewadze liczebnej. W centrum czołg, którego armata skierowana jest na 
dom. Jego pancerz zdobią gęsto spiralne wzory, a wieżyczkę dowódcy wizerunek ptaka, prawdopodobnie orła. Z otwartego włazu wychyla się wąsaty 
człowiek, w czapce bądź hełmie. Nad czołgiem cztery ludzkie sylwetki, trzy postaci leżą na ziemi, celując z karabinów, czwarta, większa, uchwycona 
została w biegu. W jednej ręce trzyma karabin, jej twarz jest schematyczna, oczy szeroko otwarte, długi nos i usta rozwarte jak do krzyku. Przy lewej 
krawędzi pola obrazowego, za czołgiem, kolejna biegnąca postać, nieproporcjonalnie duża. Twarz uchwycona z lewego profilu, z ogromnym nosem  
i ustami szeroko rozwartymi, ukazującymi zęby. Włosy w postaci krótkich linii, ręce uniesione, w jednej z nich karabin. Ubrana jest w krótką białą szatę. 
Pod czołgiem leży pięciu innych żołnierzy, każdy z wycelowanym we wroga karabinem. Zaznaczona trawa, kwiaty oraz pocisk w locie.
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Tusz i piórko, papier
29,8 × 21,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/421

Pen and ink, paper
29,8 × 21,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/421

Drzewo, b.r. (1959?)

Tree, date unknown (1959?)

106. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
W centrum drzewo o fantazyjnie wygiętym 
pniu i rozłożystych, bezlistnych gałęziach. 
Pień z zaznaczoną korą zaczyna się przy 
dolnej krawędzi pola obrazowego. Za rośliną,  
na drugim planie, widoczny płot.

JB

Tusz i piórko, papier
29,6 × 20,6 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/420

Pen and ink, paper
29,6 × 20,6 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/420

Drzewo, b.r. (1959?) Tree, date unknown (1959?)105. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Wize-
runek drzewa z rozłożystą koroną. Gałęzie zazna-
czone szkicowo. Gdzieniegdzie liście. Pień gruby 
z korą w górnej części. Roślina umieszczona na 
osi wertykalnej kompozycji. Przy dolnej krawędzi 
zarys diagonalnie biegnącego płotu znajdującego 
się za drzewem.

Na odwrociu: 
kompozycja w formie stojącego prostokąta. Zarys 
twarzy kobiety przedstawionej z lewego profilu. 
Widoczne czoło, zamknięte oko z zaznaczonymi 
rzęsami, nos, górna warga oraz fragment włosów. 
Całość w formie uproszczonego szkicu.

JB



182 183

Tusz i piórko, papier
19,7 × 16 cm (karton: 50 × 34,7 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/473, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/474–MZW/S/475

Pen and ink, paper
19,7 × 16 cm (cardboard: 50 × 34,7 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/473, 
with Inventory no. MZW/S/474–MZW/S/475

Teresa, b.r. (1959?) Theresa, date unknown (1959?)108. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Kobieca 
twarz ukazana z lewego profilu w dużym przybli-
żeniu. Szczegóły narysowane schematycznie: brwi 
zaakcentowane mocną czarną kreską, oczy w po-
staci czarnych kropek, prosty nos i zaciśnięte usta. 
Na czoło kobiety opada zawijająca się pod spód 
grzywka, reszta włosów zaznaczona tylko miejscami 
w postaci czarnych linii. Profil twarzy przerwany pod 
ustami, podbródek niezaznaczony.

Sygnatury: 
Stankiewicz Eugeniusz „Getas” (na brystolu, w lewym  
dolnym rogu)

Napisy: 
Teresa (obok rysunku, z prawej strony)

JB

Tusz i piórko, papier
16,3 × 29,9 cm (karton: 50 × 34,7 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/475, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/473–MZW/S/474

Pen and ink, paper
16,3 × 29,9 cm (cardboard: 50 × 34,7 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/475, 
with Inventory no. MZW/S/473–MZW/S/474

Rybakówka, b.r. (1959?) Fishing village, date unknown (1959?)107. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Szkicowe przedstawienie fragmentu krajobrazu. Na pierwszym pla-
nie w rzędzie rosną drzewa o chudych pniach i długich bezlistnych gałęziach. Za nimi trawiaste podłoże, a dalej 
ciemna toń jeziora. Pomost przesunięty względem osi wertykalnie w prawo. Przy prawej krawędzi pola obrazo-
wego kontur budynku, bez detali architektonicznych. Niebo przy górnej krawędzi bezchmurne.
Napisy: Rybakówka (przy dolnej krawędzi, z prawej strony)

JB
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Tusz i piórko, papier
14,9 × 21 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/409

Pen and ink, paper
14,9 × 21 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/409

Wschowa, b.r. (1959?)

Wschowa [town in Lubuskie Province, 
Poland], date unknown (1959?)

109. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Szkicowe przedstawienie jednej z uliczek miasta. 
Po lewej stronie fragment budynku z zaznaczonym wątkiem muru i blendą w miejscu okna, 
ustawiony szczytowo względem biegnącej w głąb ulicy. U jej wylotu fragment kolejnego 
trójkondygnacyjnego budynku z oknami z ozdobnymi opaskami i spadzistym dachem z ko-
minem. Za nim, w tle, zacieniony fragment sugerujący dalszą zabudowę. Po prawej stronie 
pola obrazowego budynek z widoczną od frontu przybudówką, nakrytą spadzistym dachem, 
którego fasada biegnie w głąb uliczki. Ma płaski dach z nadbudowanym trzecim piętrem. Brak 
granic między poszczególnymi nieruchomościami. Przy prawej krawędzi pola obrazowego 
jedynie zarys spadzistego dachu kolejnej budowli. Proste okna, na pierwszej kondygnacji 
ośmiodzielne, na drugiej sześciodzielne, a na trzeciej dwa mniejsze okna bez zaznaczonych 
podziałów. Ulica brukowana.

Na odwrociu: 
kompozycja w formie leżącego prostokąta. 
Zgeometryzowany schemat rozmieszczenia 
budynków, bez zaznaczonych szczegółów.

Sygnatury: 
Getas (pod rysunkiem, poniżej tytułu)

Napisy: 
Wschowa (pod rysunkiem, z prawej strony)

JB



186 187

Farba plakatowa i piórko, papier
27,8 × 18,8 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/431

Poster paint and pen, paper
27,8 × 18,8 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/431

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)

No title, date unknown 
(1959–1960?)

111.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Przedstawienie trzech stojących blisko siebie 
osób – po obu stronach najwyższej stoją dwie 
niższe, sięgające jej do ramienia. Najwyższa 
postać ma twarz owalną ze schematycznie 
zaznaczonymi szczegółami (oczy w postaci 
czarnych kropek i prosta kreska jako nos). Wło-
sy krótkie, rosnące ku górze na czubku głowy. 
Głowa osadzona na cienkiej szyi. Szczegóły 
ubioru przesłaniają stojące obok postaci. Ta 
po lewej stronie ma twarz owalną z włosami 
prostymi, sięgającymi ucha, i przedziałkiem na 
środku głowy. Szczegóły twarzy schematyczne. 
Brak zaznaczonej szyi, głowa osadzona bez- 
pośrednio na ramionach. Ubrana jest w długi  
sweter z zaznaczonym splotem oraz pasiaste 
spodnie i ciemne buty z ostrymi czubkami.  
W lewej dłoni trzyma czapkę. Postać po prawej  
ma owalną twarz ze schematycznie zaznaczo-
nymi oczami i nosem, włosy proste, sięgające 
podbródka, z grzywką. Ubrana jest w prosty, 
długi, zapinany z przodu płaszcz z kieszenia-
mi oraz ciemne spodnie kończące się przed 
kostką i pasiaste buty na obcasie. Ręce niepro-
porcjonalnie krótkie. Wszystkie postaci mają 
szeroko otwarte usta, jakby śpiewały, oraz 
płaszcze i swetry w brązowym kolorze. W tle 
zaznaczony poziomą linią horyzont.

JB

Farba plakatowa, papier
33,2 × 25,3 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/492

Poster paint, paper
33,2 × 25,3 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/492

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?) No title, date unknown (1959–1960?)110.

Kompozycja w formie stojącego prosto-
kąta. Centrum pola obrazowego zajmuje 
fantastyczna postać o dużej okrągłej gło-
wie oraz podłużnym ciele. Stworzenie 
ma oczy zaznaczone dwiema czarnymi 
kropkami osadzonymi blisko siebie, nos 
w postaci długiej prostej kreski. Twarz  
w kolorze oliwkowym, po prawej stronie 
lekko rozświetlona, na czole przechodzi 
w żółć. Brak szyi i wyodrębnionych koń-
czyn, tułów o stożkowatym kształcie jest 
po lewej stronie ukryty w cieniu. Postać 
stoi na tle widmowego krajobrazu, utrzy-
manego w ciemnych barwach. W dolnej 
strefie biegnie linia horyzontu.

JB
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Farba plakatowa i piórko, papier
21 × 29,7 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/436

Poster paint and pen, paper
21 × 29,7 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/436

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?) No title, date unknown (1959–1960?)113.

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Na osi wertykalnej ukazana w ujęciu en trois 
quarts jasnoniebieska twarz mężczyzny w żółtym kapeluszu. Oczy potraktowane schema-
tycznie , długi prosty nos, nisko osadzone, wąskie usta. Brwi wygięte w wyrazie zatroskania.  
Po prawej stronie na wysokości policzka mężczyzny nieokreślony kształt obwiedziony 
czarnym konturem i częściowo wypełniony błękitną barwą. Po lewej stronie, na wysokości 
twarzy, podwójnym konturem (czarnym oraz żółtym) zaznaczony trudny do rozpoznania 
element. W prawym dolnym rogu kolejna męska głowa, tym razem w ujęciu en face. Twarz 
zwężająca się przy podbródku, włosy zaczesane do tyłu oraz krótki zarost. Mężczyzna ma 
ogromne oczy zaakcentowane kolorem zielonym, z zaznaczonymi łukowato wygiętymi 
brwiami, prosty długi nos i nieproporcjonalnie małe, wąskie usta. Włosy i zarost oprócz czar-
nego konturu dodatkowo zaznaczone granatowym kolorem.

JB

Na odwrociu: 
kompozycja w formie leżącego prostokąta. Sylwetki 
dwóch mężczyzn: pierwsza ukazana całopostaciowo  
(po lewej), druga w formie popiersia (po prawej). Oba 
ujęte z prawego profilu i potraktowane szkicowo. Męż- 
czyzna po lewej siedzi, ma proste włosy sięgające 
ramion, ciemną koszulę i jasne spodnie bez zazna-
czonych szczegółów. Drugi z mężczyzn ma krótkie 
włosy, detale twarzy schematyczne. Siedzi lekko przy-
garbiony, prawą rękę wyciągnął przed siebie.

Farba plakatowa i piórko, papier
30 × 20,4 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/434

Farba plakatowa i piórko, papier
30 × 20,4 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/434

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)

No title, date unknown 
(1959–1960?)

112.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Przedstawienie olbrzymich kwiatów, pod  
którymi znajdują się dwie kaczki. Rośliny  
zajmują centralną część pola obrazowego. 
Po lewej czerwony tulipan, po prawej mak, 
którego płatki są w bordowym kolorze. Ło-
dygi zaznaczone barwą czerwoną. W miej-
scach, gdzie pojawiają się liście, przechodzą 
w kolor brązowy o słabym nasyceniu. Pióra 
kaczek są jasnoczerwone. Ptak znajdujący  
się bliżej prawej krawędzi odwrócony jest do 
widza tyłem i ma wysoko uniesiony dziób. 
Drugi ukazany został z prawego profilu. Nad  
kwiatami, przy górnej krawędzi, czerwone 
słońce z promieniami. Podłoże w jasno-
zielonym kolorze. Tło fioletowe, w prawym 
górnym rogu przechodzi w barwę niebie-
ską. Wszystkie kolory pastelowe, o niskim 
nasyceniu.

JB
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Farba plakatowa i piórko, papier
24,7 × 32,9 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/459

Poster paint and pen, paper
24,7 × 32,9 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/459

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?) No title, date unknown (1959–1960?)115.

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie trzech 
fantastycznych postaci. Postać po lewej stronie, przypominająca ko-
bietę, ma kubistyczną twarz, której prawa połowa ukryta jest w cieniu. 
Tył głowy częściowo zacieniowany, cień przechodzi też na nienatu-
ralnie długą i grubą szyję. Kobieta ma krótki tułów z masywnymi no-
gami i małymi stopami. Ubrana jest w niebieską bluzkę, czarny gorset 
oraz żółtą spódnicę, na nogach ma rajstopy w kratę i czarne buty na 
obcasie. Ręce schowała za sobą. Obok niej mężczyzna w stroju klau-
na. Ma jasne włosy na czubku głowy, odstające uszy i duże, szerokie 
usta. Na szyi kryza w kolorze morskim. Jego strój jest dwukolorowy: 

prawa strona w odcieniu ultramaryny, lewa w takim samym jak kryza.  
Z przodu strój zapinany jest na wielkie czarne guziki, przy nogawkach 
falbany. Klaun ma długie stopy w czarnych butach, ręce schowane za 
sobą. Ostatnią postacią jest osobliwy mężczyzna po prawej stronie. Jest 
zgięty w pół, opiera się na stopach i dłoniach, na twarzy ma żółtą maskę 
z długim zawiniętym nosem i ustami wygiętymi w złośliwym uśmiechu. 
Mężczyzna wyłania się z ciemnej przestrzeni rozciągającej się za roz-
chyloną zasłoną. Ma na sobie białe ubranie: koszulę i spodnie w paski. 
Zasłona jest również biała, we wzór z kwadratów i prostokątów.

JB

Farba plakatowa i piórko, papier
30,8 × 24,4 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/458

Poster paint and pen, paper
30,8 × 24,4 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/458

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)

No title, date unknown (1959–1960?)

114.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Przedsta-
wienie muzyków. Stojący po lewej stronie mężczyzna 
ze schematycznie przedstawioną twarzą i nienaturalnie 
wygiętymi, długimi rękoma gra na instrumencie przy-
pominającym wiolonczelę z pudłem rezonansowym 
o obłym kształcie. Obok drugi muzyk, grający na trąb-
ce. On również ma twarz zaznaczoną schematycznie, 
krótkie ciemne włosy, jasną koszulę i ciemne spodnie. 
Jego sylwetka została obwiedziona podwójnym kontu-
rem – czarną i czerwoną kreską. Przy prawej krawędzi 
pola obrazowego, na dalszym planie, został ukazany 
trzeci z grających mężczyzn. Odwrócony tyłem siedzi 
przy fortepianie. Tło kompozycji podzielone pasmowo –  
na pierwszym planie zielone, na drugim, gdzie stoją 
muzycy, brązowe, a przy fortepianie żółte. Górna strefa 
przedstawienia wypełniona kolorem fioletowym.

Na odwrociu: 
kompozycja pionowa. Półpostaciowe przedstawienie 
dwóch stojących obok siebie mężczyzn na fioletowo-
-szarym tle. Człowiek po lewej, zaznaczony brązowym 
konturem, ma pociągłą twarz z prostymi brwiami i dłu-
gim nosem. Włosy krótkie, postawione do góry na czub-
ku głowy, po bokach przechodzą w bokobrody. Proste 
wąsy i falująca broda. Tors ukazany schematycznie z za-
znaczoną jedynie prawą ręką. Obok postać narysowana 
czarnym konturem. Twarz kwadratowa ze schematycz-
nie zaznaczonymi szczegółami. Proste brwi przechodzą 
w nos, usta szerokie. Brak zaznaczonych włosów, długa 
bródka. Głowa na długiej szyi. Mężczyzna ma szerokie 
kwadratowe ramiona bez uwzględnionych rąk, z przodu 
ozdobny kołnierz.

JB
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Na odwrociu: 
kompozycja w formie stojącego prostokąta. Na 
tle w kolorze orzechowym przedstawienie męż-
czyzny. Twarz pociągła, długie, wywinięte w górę 
czarne wąsy, usta w postaci cienkiej kreski i niepro-
porcjonalnie długi nos. Okrągłe oczy patrzą w dół 
na wyciągnięte przed siebie ręce. Mężczyzna ma na 
głowie czapkę przypominającą kształtem krakuskę, 
ubrany jest w żółtą koszulę i granatowe spodnie. 
Jedna noga zgięta w kolanie, druga wychodzi poza 
pole obrazowe. Przed nim podłużny przedmiot, 
który próbuje chwycić.

Publikowany: 
Czas przez nikogo niezłapany, Wschowa 2018  
(folder towarzyszący wystawie).

JB

Tempera, papier
30,2 × 20,2 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/495

Tempera, paper
30,2 × 20,2 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/495

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)

No title, date unknown (1959–1960?)

116.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Przed-
stawienie mężczyzny ukazanego w ujęciu en trois 
quarts (prawym bokiem). Twarz podłużna w kolo-
rze niebiesko-fioletowym, której jedna strona jest 
częściowo ukryta w cieniu. Oczy blisko osadzone, 
ciemne, bez zaznaczonych źrenic, brwi wygięte 
łukowato, nos długi i haczykowaty. Usta wykrzy-
wione w smutnym grymasie. Zwrócona do widza 
strona jego twarzy jest wraz z uchem obwiedziona 
czerwonym konturem. Głowa osadzona na krót-
kiej szyi, sylwetka ukazana tylko do połowy klatki 
piersiowej. Na głowie duży fioletowy kapelusz, 
na widocznej części tułowia ubranie w paski. Tło 
stanowi skomplikowany wzór z różnokolorowych 
łamanych kresek. Przy lewej krawędzi pola obrazo-
wego są one białe na niebieskim tle, w górnej na 
czarno-czerwonym. Przy prawej krawędzi kreski 
mają kolor biały bądź czerwony i znajdują się na tle 
fioletowym. W prawym górnym rogu wzór składa 
się z białego, fioletowego i granatowego koloru.

JB
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Kliszoryt, papier
18,6 × 12,5 cm (tektura: 49,8 × 34,7 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/516
Konserwacja 2017

X-ray film engraving, paper
18,6 × 12,5 cm (paperboard: 49,8 × 34,7 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/516
Conservation 2017

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)

No title, date unknown (1959–1960?)

118.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Na cie- 
mnym tle całopostaciowe przedstawienie dwóch 
osób – chłopca oraz nachylającej się nad nim kobiety.  
Chłopiec, umieszczony blisko osi wertykalnej, ma 
dużą krągłą głowę z jasnymi, prostymi, opadającymi  
na czoło włosami i odstające uszy. Okrągłe oczy 
skierowane są na kobietę. Duży, szeroki nos i wąskie, 
małe usta, na policzkach rumieńce. Pochyla głowę, 
tak że nie widać szyi, ręce schowane za siebie. Jest 
ubrany w koszulkę z kołnierzykiem, krótkie spodenki 
i jasne buty. Stojąca przy lewej krawędzi pola ob-
razowego kobieta nachyla się nad chłopcem, obie 
ręce o nienaturalnie dużych dłoniach wyciągnęła  
w jego stronę. Ukazana jest z prawego profilu, wło-
sy ma krótkie, sięgające brody, nieproporcjonalnie  
długi, ostry nos i wystający spiczasty podbródek. 
Oczy zaznaczone schematycznie, brwi w postaci 
łagodnych łuków oraz otwarte usta z widocznymi 
zębami. Głowa osadzona na długiej szyi. Kobieta 
ubrana jest w pasiastą bluzkę i spódnicę za kolano. 
Jej ciało zostało ułożone w nienaturalny sposób,  
z odstającym pod osobliwym kątem biustem. Nogi 
wychodzą poza dolną krawędź pola obrazowego, 
tak że nie widać butów. W tle, daleko za postaciami, 
trawa, na której w rzędzie rosną drzewa o cienkich 
pniach i bezlistnych gałęziach.

JB

Kliszoryt, papier
13,5 × 10,4 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/501

X-ray film engraving, paper
13,5 × 10,4 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/501

Autoportret, b.r. (1959–1960?)

Self-portrait, date unknown 
(1959–1960?)

117.

Kompozycja w formie stojącego prosto-
kąta. Na czarnym tle popiersie ukazanego 
en face młodzieńca. Jasny kontur twarzy  
i detali oraz ciemne wypełnienie. Chłopiec  
ma owalną twarz, oczy i brwi zasłonięte 
czarnymi szkłami okrągłych okularów. 
Nos i usta zaznaczone schematycznie, 
włosy proste i krótkie, zaczesane na czo-
ło. Widoczne jest tylko jedno ucho. Brak 
szczegółów sugerujących ubiór postaci. 
Przy lewej krawędzi pola obrazowego 
ciemne tło poprzecinane jasnymi, ułożo-
nymi nieregularnie kreskami.

JB
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Kliszoryt, papier
11,2 × 9,4 cm (tektura: 49,8 × 34,9 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/514, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/513
Konserwacja 2017

X-ray film engraving, paper
11,2 × 9,4 cm (paperboard: 49,8 × 34,9 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/514, 
with Inventory no. MZW/S/513
Conservation 2017

Dziewczyna, b.r. (1959–1960?)

Girl, date unknown (1959–1960?)

120.

Kompozycja w formie zbliżonej do kwadratu. Na 
czarnym tle w centrum pola obrazowego cało-
postaciowe przedstawienie dziewczyny. Sche- 
matyczna twarz ma kształt przypominający  
afrykańskie maski. Włosy w postaci krótkich  
kresek ułożonych równolegle do siebie tworzą 
otok wokół twarzy. Brak zaznaczonej szyi, głowa 
osadzona bezpośrednio na ramionach. Dziew-
czyna ubrana w sukienkę przed kolano w jasny 
wzór. Ręce zgięte w łokciach, schowane za siebie.  
Jedna noga wyprostowana, druga zgięta w ko-
lanie. Za postacią pagórkowaty krajobraz bez 
zaznaczonych szczegółów. Jedynie po prawej 
stronie na drugim planie stoi jasne drzewo o cien- 
kim pniu i kilku rozłożystych gałęziach. Na jednej 
z nich zwieszającej się nad głową dziewczyny 
pojedynczy liść.

JB

Kliszoryt, papier
14,8 × 17,4 cm (tektura: 40,1 × 30,1 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/517

X-ray film engraving, paper
14,8 × 17,4 cm (paperboard: 40,1 × 30,1 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/517

Czyszczę zęby, b.r. (1959–1960?) Brushing teeth, date unknown (1959–1960?)119.

Kompozycja w formie zbliżonej do kwadratu. W centrum na czarnym tle przedstawienie mę-
skiej głowy z szyją i fragmentem ręki z dłonią. Mężczyzna ma pociągłą twarz, krótkie włosy 
o jasnoszarym kolorze. Na czole zaznaczone zmarszczki, oczy schowane za prostokątnymi 
szkłami okularów, zarost, szeroki nos i otwarte usta. Postać ukazana podczas mycia zębów. 
Szczoteczkę trzyma dwoma palcami – kciukiem i wskazującym, reszta palców wyprostowana. 
Wokół przedstawienia, przy górnej, dolnej oraz prawej krawędzi, biegnie obramowanie składają-
ce się z szeregu prostych równoległych linii. Za mężczyzną na czarnym tle narysowane białym 
kolorem kształty przypominające kwiaty. Po prawej stronie pola obrazowego trójkątny element.

Napisy: 
czyszczę / zęby (w polu 
grafiki, w lewym górnym 
rogu)

JB
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Kliszoryt, papier
12,3 × 8,2 cm (tektura: 49,8 × 34,9 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/513, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/514
Konserwacja 2017

X-ray film engraving, paper
12,3 × 8,2 cm (paperboard: 49,8 × 34,9 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/513, 
with Inventory no. MZW/S/514
Conservation 2017

Starzec, b.r. (1959–1960?)

Old man, date unknown (1959–1960?)

121.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Na 
czarnym tle szkicowe przedstawienie popiersia 
mężczyzny. Widoczna część tułowia ustawiona 
jest na wprost do widza. Głowa, która sięga nie-
mal górnej krawędzi pola obrazowego, obrócona 
prawym profilem. Mężczyzna ma krótkie jasne 
włosy, ostry profil z dużym orlim nosem i spicza-
stym podbródkiem z zaznaczonym krótkim zaro-
stem. Proste, cienkie brwi są zmarszczone, usta 
wygięte w wyrazie dezaprobaty. Głowa osadzo-
na na nienaturalnie długiej szyi. Widać ramiona 
mężczyzny, ale trudno rozróżnić elementy jego 
ubioru. Na czarnym tle, za postacią, nieregularnie 
rozmieszczone krótkie białe kreski tworzące wzór.

JB
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Kliszoryt, papier
24,2 × 12,3cm (tektura: 50 × 34,9 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/508, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/509
Konserwacja 2017

X-ray film engraving, paper
24,2 × 12,3cm (paperboard: 50 × 34,9 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/508, 
with Inventory no.MZW/S/509
Conservation 2017

Wschowa, b.r. (1959–1960?)

Wschowa [town in Lubuskie Province,
Poland], date unknown (1959–1960?)

123.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Uliczka 
na czarnym tle, po obu stronach której zabudowania. 
Po lewej stronie domy z dwuspadowymi dachami 
ustawione kalenicowo. Zaznaczone otwory okienne 
oraz drzwi. Przy domu stojącym na pierwszym planie 
słup wysokiego napięcia, za nim w oddaleniu kolejny. 
Po drugiej stronie ulicy budynki są mniej wyraźne, 
dominuje bujna roślinność. Uliczka biegnie w głąb, 
zamyka ją poprzecznie ustawiony płot o prostych 
sztachetach, za którym wznosi się olbrzymie drzewo 
z rozłożystymi konarami pozbawionymi liści.

Sygnatury: 
Stankiewicz Eugeniusz „Getas” (na tekturze, w prawym  
dolnym rogu)

Napisy: 
WSCHOWA (pod grafiką, na tekturze)

JB

Kliszoryt, papier
24,1 × 17,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/503

X-ray film engraving, paper
24,1 × 17,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/503

Wróżka, b.r. (1959–1960?)

Fairy, date unknown (1959–1960?)

122.

Kompozycja w formie stojącego prostoką-
ta. Lewą część pola obrazowego zajmują 
trzy rośliny na długich łodyżkach z liśćmi, 
umieszczone w przezroczystym naczyniu. 
Mają długie płatki rozchodzące się promie-
niście – na najwyższej roślinie, bądź tylko 
ku górze na dwóch pozostałych. W prawym 
dolnym rogu pola obrazowego tytułowa 
wróżka, ukazana w popiersiu. Ma okrągłą 
twarz z prostymi włosami sięgającymi do 
połowy szyi, wąskie oczy, długi prosty nos 
i małe usta. Na głowie wróżki wysoka stoż-
kowata czapka przypominającą hennin,  
w prążkowany wzór. Widoczna jest tylko 
górna część ramion.

Napisy: 
WRÓŻKA (w polu grafiki, z lewej strony)

JB



202

Kompozycja w formie leżącego prostokąta przedstawiająca fragment miasta. Na pierwszym planie schematycznie ujęty mur, zaznaczony 
umownymi grubymi liniami, a w środkowej części prostopadłymi kreskami. Na dalszym planie stłoczone blisko siebie budynki, po części 
ukryte w cieniu. Większość z nich z dwuspadowymi dachami i pionowymi kominami, niekiedy bardzo masywnymi. Po lewej stronie pola 
obrazowego zbiór krótkich jasnych kresek, tworzących koronę drzewa częściowo ukrytego za ścianą budynku. W górnej partii jasny dym 
wydobywający się z kominów.

Sygnatury: 
Stankiewicz Eugeniusz „Getas” (na tekturze, w prawym dolnym rogu)

Napisy: 
WSCHOWA (pod grafiką, na tekturze)

JB

Linoryt, papier
15 × 21,2 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/500

Wschowa, b.r. (1959–1960?)124.

Linocut, paper
15 × 21,2 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/500

Wschowa [town in Lubuskie Province,
Poland], date unknown (1959–1960?)

Linoryt, papier
12,5 × 14,6 cm (tektura: 50 × 34,9 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/509, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/508
Konserwacja 2017

Wschowa, b.r. (1959–1960?)125.

Linocut, paper
12,5 × 14,6 cm (paperboard: 50 × 34,9 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/509, 
with Inventory no. MZW/S/508
Conservation 2017

Wschowa, date unknown (1959–1960?)
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Linoryt, papier
15,7 × 19,8 cm (tektura: 50 × 34,8 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/510, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/511
Konserwacja 2017

Wschowa, b.r. (1959–1960?)126.

Linocut, paper
15,7 × 19,8 cm (paperboard: 50 × 34,8 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/510, 
with Inventory no. MZW/S/511
Conservation 2017

Wschowa [town in Lubuskie Province,
Poland], date unknown (1959–1960?)

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie fragmentu miejskiego kra-
jobrazu. Na pierwszym planie ulica, która zakręca łagodnym łukiem w prawo. Po lewej 
stronie zabudowania ustawione kalenicowo. Budynek stojący przy lewej krawędzi 
pola obrazowego jest dwukondygnacyjny, z elewacją pierwszej kondygnacji ozdo-
bioną boniowaniem, a górną z ozdobną dekoracją ujmującą otwory okienne. Za nim 
niższy z podniesionym cokołem, dwoma oknami na piętrze i jednym mansardowym. 
Obok mur, za którym rozłożysta korona drzewa. Ostatnim widocznym budynkiem 
jest długa dwukondygnacyjna budowla z pierwszym piętrem z ozdobną elewacją. 
Drzwi i okna pierwszej kondygnacji są zaznaczone na czarno, drugiej kondygnacji są 
jasne. Po prawej stronie pola obrazowego płot, za nim drzewo o strzelistej koronie. 
Dwie dominanty wertykalne to ciemny słup wysokiego napięcia umieszczony w cen-
trum pola obrazowego (przy płocie, po lewej stronie ulicy) oraz stojąca na pierwszym 
planie po prawej stronie latarnia. W górnej strefie jasne, bezchmurne niebo.

Sygnatury: 
STANKIEWICZ EUGENIUSZ „GETAS” (na tekturze, 
przy dolnej krawędzi, z lewej strony)

Napisy: 
WSCHOWA (pod grafiką, na tekturze)

Publikowany: 
Małe miasto wielkich przeżyć. Przewodnik po 
Wschowie dla dzieci i nie tylko... oprac. M. Birut,  
Wschowa 2017, s. 23–24; Czas przez nikogo  
niezłapany, Wschowa 2018 (folder towarzyszący  
wystawie).

JB
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Monotypia, papier
29,4 × 21,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/527

Monotyping, paper
29,4 × 21,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/527

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)

No title, 
date unknown (1959–1960?)

128.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Przedstawienie dwóch lecących jeden nad 
drugim ptaków. Oba ukazane z szeroko roz-
postartymi skrzydłami. Ciała o obłym kształcie  
z długimi ogonami. Ptak umieszczony wyżej 
ma jasny dziób, ten niżej czarny. Tło przed-
stawienia stanowią pasmowo ułożone linie.

JB

Linoryt, papier
20,8 × 14,8 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/499

Linocut, paper
20,8 × 14,8 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/499

Portret, b.r. (1959–1960?)

Portrait, date unknown (1959–1960?)

127.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Popiersie kobiety na jasnym tle. Podłużna 
twarz, włosy spięte w kok, którego część wi-
dać za uchem, duże oczy o migdałowatym 
kształcie i wzrok skierowany przed siebie. 
Brwi wygięte w łuk, wąski nos i szerokie usta 
obwiedzione konturem. Kobieta ma na sobie 
ciemne ubranie z wysokim kołnierzem.

JB
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Monotypia, papier
27 × 29 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/552

Monotyping, paper
27 × 29 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/552

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?) No title, date unknown (1959–1960?)130.

Kompozycja w formie zbliżonej do kwadratu. Na czarnym tle szkicowe przedstawienie trojga ludzi idących w deszczu. 
Na pierwszym planie niska, przysadzista kobieta, która trzyma parasolkę. Twarz ukazana z lewego profilu pozbawiona jest 
szczegółów. Detale ubrania przedstawione schematycznie. Kobieta ma na sobie płaszcz z kieszeniami i wąską spódnicę.  
Przed nią dwoje ludzi – chłopiec, którego cała sylwetka jest ukazana schematycznie w białym kolorze, oraz postać 
nieokreślonej płci, która niesie złożony parasol. W tle za przedstawionymi ludźmi widać budynki z płaskimi dachami  
i wysokimi kominami, z których wydobywa się dym.

JB

Monotypia, papier
29,6 × 21,2 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/530

Monotyping, paper
29,6 × 21,2 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/530

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)

No title, date unknown (1959–1960?)

129.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
W centrum pola obrazowego fantastyczna 
twarz z rogami. Jest pociągła, z mocną szczę-
ką i szerokim czołem. Oczy lekko zmrużone,  
z zaznaczonymi kilkoma powiekami górnymi  
i kilkoma dolnymi, ze wzrokiem skierowanym 
w bok. Brwi grube i czarne, zmarszczone łą-
czą się na środku. Prosty, rozszerzający się ku 
dołowi nos został zaznaczony aż od czubka 
głowy i kończy się dużymi otworami. Zaci-
śnięte usta z wargą górną i dolną są otoczone 
liniami zmarszczek mimicznych. Zaakcento-
wany został również podbródek. Na czoło 
postaci opada krótka prosta grzywka, przy-
słaniając częściowo dwa znajdujące się tam 
spiralne wzory. Dwa krótkie czarne rogi są 
łukowato wygięte. Postać ma krótką bródkę. 
Głowa osadzona na cienkiej szyi, zakończonej  
wysokim kołnierzem w kratkę przy dolnej 
krawędzi pola obrazowego.

JB
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Tusz i piórko, papier
14,2 × 6,7 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/370

Pen and ink, paper
14,2 × 6,7 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/370

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)

No title, date unknown (1959–1960?)

132.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Całość pola obrazowego zajmuje postać star-
szej kobiety robiącej na drutach. Jej głowa jest 
nieproporcjonalnie duża, włosy związane na 
czubku w kok, twarz okrągła, na dużym nosie 
okulary w okrągłych oprawkach. Nos i brwi 
wskazane kropkowaniem. Oczy małe i szeroko 
rozstawione, z rzęsami, usta wygięte w wyrazie 
smutku. Tułów kobiety zaznaczony kropkami,  
bez szczegółów. Jedynym elementem widocz- 
nym na płaskiej powierzchni, stanowiącej tułów  
kobiety, są jej ręce trzymające druty i powsta-
jący z nich materiał. Kobieta siedzi na niskiej 
ławeczce. Na kolanach włóczka.

JB

Pen and ink, paper
11 × 9,8 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/369

Tusz i piórko, papier
11 × 9,8 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/369

No title, date unknown (1959–1960?)Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)131.

Kompozycja w formie zbliżonej do 
kwadratu. Całopostaciowe przed-
stawienie dwóch mężczyzn. Ten po  
lewej zwrócony jest prawym pro-
filem do rozmówcy, ukazanego en  
face. Ma nieproporcjonalnie dużą  
głowę i nos oraz krótkie proste wło- 
sy. Na głowie kapelusz. Ubrany jest 
w płaszcz z futrzanym kołnierzem.  
Spod płaszcza wystają cienkie nogi 
w czarnych spodniach i eleganckie 
buty. Lewą rękę wyciąga i podaje 
coś drugiej postaci, prawdopodob-
nie banknot. Mężczyzna zwrócony 
en face jest ubrany zdecydowanie  
skromniej. Jego płaszcz ma łaty, po- 
dobnie spodnie. Na głowie kapelusz.  
Twarz schematyczna, z pionową kre- 
ską sugerującą przechodzący w usta 
nos oraz zaznaczonym zarostem. 
Wzrok skierowany na przedmiot, któ- 
ry podaje mu bogacz. W tle jedynie 
pozioma linia sugerująca podłoże, 
na którym stoją obie postaci.

JB
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Tusz i piórko, papier
20,6 × 14,9 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/381

Pen and ink, paper
20,6 × 14,9 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/381

No title, 
date unknown (1959–1960?)

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)134.

Kompozycja w postaci stojącego prostokąta.  
Przedstawienie dwóch rozmawiających ze 
sobą starszych mężczyzn. Obaj ubrani są  
w marynarki z kieszeniami, na nosach mają 
okulary. Ich sylwetki są wydłużone, z wy-
chudzonymi nogami. Mężczyzna po lewej 
ukazany en face, ręce trzyma w kieszeniach 
spodni. Drugi z nich, ukazany z lewego profilu,  
w jednej ręce trzyma fajkę, a drugą schował 
w kieszeni kraciastej marynarki. Sylwetki obu 
mężczyzn są przygarbione. Po prawej stronie, 
przy krawędzi pola obrazowego stoi roślina 
w wysokiej doniczce. Jej liście sięgają ponad 
głowami postaci. Podłoże, na którym stoją 
rozmówcy, jest kamieniste.

JB

Pen and ink, paper
20 × 14,9 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/379

Tusz i piórko, papier
20 × 14,9 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/379

No title, 
date unknown (1959–1960?)

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)133.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Półpostaciowe przedstawienie dwóch osób –  
mężczyzny i kobiety. On, umieszczony po lewej  
stronie, spogląda na swoją towarzyszkę. Głowę  
ma nieproporcjonalnie dużą, okrągłą, włosy  
zaznaczone cienkimi, krzyżującymi się kre-
skami oraz krótki zarost. Brwi w postaci opa-
dających kresek, oczy małe, z zaznaczonymi 
czarnymi kropkami źrenicami, wąsik i rumień-
ce na policzkach oraz wąskie usta. Uwagę na 
twarzy mężczyzny przyciąga nos, którego 
większa część jest zacieniona, tak że widać 
tylko fragment skrzydełek. Mężczyzna nie ma 
szyi, głowa osadzona została bezpośrednio na 
korpusie. Ubrany jest w marynarkę i muszkę. 
Brak zaznaczonych rąk. Kobieta odwzajemnia  
spojrzenie towarzysza. Włosy związane na 
czubku głowy – okrągłej, ale mniejszej niż gło- 
wa mężczyzny. Oczy wąskie, złączone na środ-
ku, z zaznaczonymi rzęsami. Brwi w postaci  
cienkich, wygiętych łukowato kresek. Nos za-
akcentowany czarną, grubą kreską, usta z pod-
kreśloną górną wargą. Brak rąk i szyi. Ubranie 
zacieniowane, a jedynym wyróżniającym się 
elementem są jasne korale.

JB
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Tusz i piórko, papier
20,5 × 14,9 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/389

Pen and ink, paper
20,5 × 14,9 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/389

No title, 
date unknown (1959–1960?)

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)136.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Przedstawienie fantazyjnie ubranej postaci – 
prawdopodobnie kobiety, o podłużnej twarzy 
z ostrym podbródkiem. Na głowie korona 
zdobiona owalnymi kamieniami. Pod nią kilka  
wygiętych łukowato włosów. Oczy przymru-
żone, nos zaznaczony kreską biegnącą od  
czoła i zgiętą w łuk, usta z wargą górną i dolną.  
Szyję kobiety stanowi linia stanowiąca prze-
dłużenie konturu twarzy. Wchodzi ona w ob-
szar klatki piersiowej, która jest ukształtowana 
nienaturalnie, z jednym bokiem wysuniętym 
i postrzępionym. Ręce złożone przed sobą. 
Szyja przechodzi przez pierś, dalej w poziomą  
linię wygiętą ku dołowi, która może sugero-
wać kształt spódnicy, kończy się na wysokości  
łokci.

JB

Pen and ink, paper
19,9 × 15,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/383

Tusz i piórko, papier
19,9 × 15,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/383

No title, 
date unknown (1959–1960?)

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)135.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta.  
Przedstawienie brodatego mężczyzny z ka-
tarynką. Kształt twarzy zaznaczony poziomą 
kreską na górze, przypominającą rondo ka-
pelusza oraz prostą brodę. Oczy w postaci 
dużych czarnych kropek, prosty nos, usta 
jako mniejsza kropka. Długa, cienka szyja 
przechodzi w szerokie, grube ramiona. Jedno  
z nich (jego lewe) zasłonięte jest trzymanym 
z przodu instrumentem – ozdobną kataryn-
ką zawieszoną za pomocą pasków na szyi. 
Mężczyzna nie ma prawej nogi, ucięta została  
w okolicy kolana, do którego przymocowa-
na jest długa, cienka proteza. Na nogawce 
spodni drugiej nogi łata. Brak tła, zaznaczony 
jedynie chodnik, na którym stoi mężczyzna.

JB
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Pen and ink, paper
19 × 14,4 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/398

Tusz i piórko, papier
19 × 14,4 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/398

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?) No title, date unknown (1959–1960?)138.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Całopo-
staciowe przedstawienie kobiety o nieproporcjonal-
nie dużej głowie, które zostało przesunięte wzglę-
dem osi wertykalnej delikatnie w lewo. Kobieta ma 
małe, trójkątne, szeroko rozstawione oczy, proste 
brwi przechodzące płynnie w kontur nosa oraz usta 
z wykrojoną górną wargą. Włosy krótkie, lokowane. 
Cienka szyja, częściowo zacieniowana, łączy się  
z szerokimi ramionami. Kobieta ubrana jest w bluzkę 
zapinaną na małe guziki i falbaniastą spódnicę. Ręce, 
zgięte w łokciach, przyciska do piersi. Chude nogi 
zaznaczone zostały czarnymi kreskami.

Na odwrociu: 
kompozycja w formie stojącego prostokąta. W cen-
trum schematycznie przedstawiona postać z roz-
łożonymi szeroko ramionami, wysoko uniesionymi 
nogami i wielkimi stopami zwróconymi do widza. 
Poniżej, po prawej stronie, przesunięte względem 
osi wertykalnej nieznacznie w prawo profilowe uję-
cie maski z wykrojonym otworem na oko.

JB

Tusz i piórko, papier
20,3 × 14,4 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/393

Pen and ink, paper
20,3 × 14,4 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/393

No title, date unknown (1959–1960?)Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)137.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Przedstawienie dwóch postaci zwróconych 
profilami w swoją stronę. Pierwsza z nich, 
umieszczona przy lewej krawędzi pola obra-
zowego, jedną ręką sięga do kapelusza, który 
ma na głowie, a drugą, zgiętą w łokciu, trzyma  
na piersi. Ukazana jest schematycznie z za-
rostem na twarzy, długim nosem z ostrym 
czubkiem i spiczastym podbródkiem. Nogi 
ma długie i cienkie. Druga z postaci umiesz-
czona została wyżej i na dalszym planie. Jest 
to idący mężczyzna, którego ciało wygięte 
jest w tył. Na głowie ma czapkę, ubrany jest 
w marynarkę zapiętą na guziki, a ręce scho-
wał w kieszeniach. Na nosie okulary. Idzie po 
poziomej linii znajdującej się na wysokości 
ramienia pierwszoplanowej postaci.

JB
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Tusz i piórko, papier
21,1 × 15,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/402

Pen and ink, paper
21,1 × 15,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/402

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?) No title, date unknown (1959–1960?)140.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Przedstawienie czterech twarzy umieszczo-
nych w dwóch rzędach po dwie, zróżnico-
wane pod względem szczegółów. Pierwsza  
z nich, umieszczona najwyżej, lekko przesu-
nięta względem osi wertykalnej w lewo ma 
nos w postaci prostej kreski, czarne okrągłe 
okulary, usta rozwarte szeroko w uśmiechu  
z ukazanymi zębami. Szyja jest cienka i długa,  
na głowie krótkie odstające włosy. Druga 
twarz, umieszczona nieznacznie niżej i po 
prawej stronie, ma narysowaną konturem 
linię czoła. Oczy okrągłe, z zaznaczonymi  
źrenicami patrzą na postać wyżej. Nos jako  
prosta kreska, usta szeroko otwarte, uśmiech-
nięte, z ukazanymi zębami. Trzecia twarz, 
umieszczona niżej, ukazana została z lewego  
profilu. Ma ogromny nos i wysokie czoło, z tyłu 
głowy proste krótkie włosy. Zęby zaciśnięte 
w wyrazie złości. Ostatnia z twarzy ma tylko 
prawy kontur. Oczy w formie dwóch okręgów, 
osadzone blisko siebie, prosty długi nos i gro-
teskowo szerokie usta z zaciśniętymi zębami.

JB

Pen and ink, paper
19,8 × 14,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/400

Tusz i piórko, papier
19,8 × 14,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/400

No title, date unknown (1959–1960?)Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)139.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Całopostaciowe przedstawienie dwojga ludzi –  
kobiety i mężczyzny, ubranych w fantazyjne  
stroje. Stojąca po lewej stronie kobieta ma okrą-
głą głowę ze schematycznie zaznaczonymi  
szczegółami (czarne kropki jako oczy, prosta 
linia jako nos) i ustami w uśmiechu. Jej fryzura  
to wijące się w górę, fantastyczne loki. Kobie-
ta ma nieproporcjonalnie długą, cienką szyję, 
ozdobioną dwoma sznurami korali. Jej szero-
kie ramiona łączą się z cienkimi rękoma. Na 
nadgarstkach dłoni, z zaznaczonymi pięcioma 
palcami, okrągłe bransolety. Ubrana jest we 
wzorzystą sukienkę z rozbudowanym stani-
kiem, wąską talią i rozkloszowaną spódnicą  
w formie wachlarza, ozdobioną frędzlami. Nie  
ma butów. Mężczyzna stojący po prawej ma 
owalną twarz, krótkie włosy i zarost, potrakto-
wane schematycznie. On również się uśmiecha.  
Ubrany jest w koszulkę z ozdobnym kołnie-
rzem w paski, która kończy się powyżej pępka,  
odsłaniając brzuch. Spodnie w kropki są za  
szerokie w pasie. Ma szeroko rozstawione nogi, 
a na stopach białe buty z ostrymi czubkami. 
Ręce cienkie, jedna schowana. Drugą zgiętą  
w łokciu oferuje partnerce.

JB
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Tusz i piórko; papier
19,5 × 14,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/405

Pen and ink, paper
19,5 × 14,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/405

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?) No title, date unknown (1959–1960?)142.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Ca-
łopostaciowe przedstawienie dwóch mężczyzn. 
Twarz stojącego po lewej ukazana en face, tego po 
prawej z lewego profilu. Mężczyzna po lewej ma 
długą, pociągłą twarz z zarostem i wywiniętymi  
wąsami. Szczegóły potraktowane zostały schema-
tycznie – oczy w postaci dwóch kropek, długa pio-
nowa kreska jako nos i pozioma linia ust. Na gło-
wie kapelusz z szerokim rondem. Głowa osadzona 
bezpośrednio na szerokich ramionach. Prawa ręka 
luźno opuszczona, lewa zgięta w łokciu i trzyma-
na na sercu. Tors zwęża się aż do momentu, gdzie 
zaczynają się długie, chude nogi. Od kolan nary-
sowane zostały cienkimi kreskami, podobnie buty. 
Drugi mężczyzna, stojący po prawej stronie, twarz 
ma zwróconą do towarzysza, a oczy zamknięte. 
Nos długi i jakby złamany, nienaturalny. Pod no-
sem cienkie, czarne, zawijające się w górę wąsy  
i proste usta. Na głowie kapelusz z wywiniętym 
w górę rondem. Głowa osadzona bezpośrednio 
na szerokich ramionach, ręce schowane za siebie.  
Ubranie bez zaznaczonych szczegółów, jasne. 
Zaakcentowano jedynie miejsce, gdzie zaczynają 
się spodnie. Nogi mężczyzny szczupłe, szeroko 
rozstawione, bez wyznaczonych nogawek, stopy 
małe, narysowane niepoprawnie anatomicznie.

JB

Pen and ink, paper
19,7 × 15,4 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/403

Tusz i piórko, papier
19,7 × 15,4 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/403

No title, date unknown (1959–1960?)Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)141.

Kompozycja w formie stojącego prostoką-
ta. W centrum pola obrazowego karuzela 
z kręcącymi się na niej ludźmi o ozdob-
nym szczycie zakończonym dwiema cho-
rągiewkami. Stoi na cokole, do którego 
prowadzą schody. Na karuzeli pięć wyso-
ko umieszczonych siedzeń, każde z nich 
zajęte. Tylko jeden łańcuch, do którego 
przymocowane są siedzenia, jest zazna-
czony w formie połączonych ogniw (drugi 
z lewej), reszta z nich w formie prostych 
kresek. Siedzące osoby przedstawione 
schematycznie. Są to dwie kobiety o krę-
conych włosach oraz trzech mężczyzn. 
Po schodach, po lewej stronie, wspina się 
uśmiechnięta kobieta. Po drugiej stronie 
karuzeli na trawiastym podłożu stoi chło-
piec w krótkich spodenkach. Wzrok postaci 
skierowany na kręcące się w górze osoby. 
Nad nimi, po prawej stronie, blisko górnej 
krawędzi znajduje się niewielkie słońce  
z długimi promieniami.

JB
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Tusz i piórko, papier
17,9 × 30 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/410

Pen and ink, paper
17,9 × 30 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/410

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?) No title, date unknown (1959–1960?)144.

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie dwóch postaci umieszczonych w centrum pola 
obrazowego. Po lewej stronie ukazany został z lewego profilu król w koronie i długim płaszczu zarzuconym 
na ramiona. W dłoni berło. Sylwetka potraktowana schematycznie – jedynymi szczegółami twarzy są wydatny 
nos i oko, a włosy, których długość sięga ramion, zaznaczone tylko konturem. Król stoi wyprostowany. Za nim, 
po prawej stronie, postać ukazana en face. Jest zgarbiona, tułów okrągły, nogi cienkie i proste, a w chudych 
dłoniach widły. Jej twarz przypomina maskę, z okrągłymi otworami w miejscach oczu i długim prostym nosem. 
Usta otwarte, zaznaczony zarost i wąsy. Maska zamknięta jest u góry wklęsłym asymetrycznym łukiem przy-
pominającym rogi.

JB

Pen and ink, paper
20,6 × 14,8 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/407

Tusz i piórko, papier
20,6 × 14,8 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/407

No title, date unknown (1959–1960?)

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)143.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Przedstawienie fantastycznej postaci (diabła) 
ściskającej w dłoniach długi prosty kij. Postać  
zajmuje centrum pola obrazowego i jest 
zwrócona lewym profilem. Głowa złożona 
jakby z dwóch twarzy: jednej w ujęciu en 
trois quarts, wewnątrz której znajduje się 
profilowo ukazana druga twarz. Szczegóły 
zaznaczone schematycznie. Postać ma rogi 
wywijające się na końcach ku dołowi. Tułów 
rozszerzający się u dołu, chude ręce i dłonie 
z zaznaczonymi trzema palcami. Nogi chude  
w postaci cienkich kresek, zakończone ko-
pytami. Ogon długi, zawinięty spiralnie i za-
kończony kępą włosów.

JB
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Tusz i piórko, papier
30 × 20,3 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/412

Pen and ink, paper
30 × 20,3 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/412

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)

No title, date unknown (1959–1960?)

146.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Przed-
stawienie mężczyzny z katarynką i małpą u boku. 
Postać ma bujny zarost, długi nos zaczynający się 
na czole i okrągłe oczy z zaznaczonymi źrenicami. 
Na głowie kapelusz z szerokim rondem, spod które-
go wystaje prosta grzywka. Jest zgarbiona, ubrana  
w ciemny płaszcz. Nogi chude, buty z długimi czub-
kami. W dłoniach katarynka. Obok po jego lewej 
stronie stoi sięgająca mu do pasa małpka. W jednej 
łapie trzyma miseczkę, drugą wyciągnęła w górę, 
jakby trzymała się płaszcza mężczyzny. 

JB

Pen and ink, paper
29,9 × 17,9 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/411

Tusz i piórko, papier
29,9 × 17,9 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/411

No title, date unknown (1959–1960?)

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)145.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Centrum po- 
la obrazowego zajmuje całopostaciowe przedstawienie  
kobiety o podłużnej twarzy, z blisko osadzonymi oczami, 
długimi rzęsami i prostymi brwiami. Nos prosty i długi, 
usta z wykrojoną górną wargą otwarte w uśmiechu. Na 
głowie burza loków. Głowa osadzona na długiej, cienkiej 
szyi, ozdobionej dwoma naszyjnikami w kształcie pro-
stych obręczy. Kobieta ma ogromny biust, wąską talię  
i trochę szersze biodra. Ręce chude, z zaznaczonymi 
dłońmi z pięcioma palcami, rozstawione szeroko i zgięte 
w łokciach. Nogi bez wyróżnionych stóp. Ubrana w su- 
kienkę, której stanik zdobi wzór z pasków, a spódnica  
z rozcięciem z boku kończy się na wysokości kolan.

JB
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Tusz i piórko, papier
29,8 × 21 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/423

Pen and ink, paper
29,8 × 21 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/423

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?) No title, date unknown (1959–1960?)148.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta.  
W górnej części szkicowe przedstawienie 
wieży kościoła farnego we Wschowie, zwień-
czonej iglicą z nasadzoną okrągłą kulą i cho-
rągiewką. Baniasty hełm, poniżej ażurowe 
prześwity. Niższe partie są mniej szczegółowe. 
Przedstawienie kończy mur wieży zaznaczony 
pionową linią.

Na odwrociu: 
kompozycja w formie stojącego prostokąta.  
W centrum na wpół abstrakcyjne przedstawie-
nie złożone z prostych kresek, wyłamanych 
z lewej strony, które może sugerować zarys 
połowy wieży. Druga połowa nie została za-
znaczona, a oś budowli jest tożsama z osią 
wertykalną pola obrazowego.

JB

Pen and ink, paper
29,8 × 21,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/422

Tusz i piórko, papier
29,8 × 21,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/422

No title, date unknown (1959–1960?)Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)147.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta –  
studium wieży kościoła farnego we Wschowie.  
W górnej strefie pola obrazowego fragment 
wieży ukazanej bez światłocienia, ale ze szcze-
gółami. Zakończona iglicą z chorągiewką, z ażu- 
rowymi elementami i baniastym hełmem. Pod 
partią okienną mur zaznaczony tylko kontu-
rem. Z lewej strony fragment przypory. W pra-
wym górnym fragmencie pola obrazowego 
konturowo wyróżniony czteroliść.

Na odwrociu: 
kompozycja w formie stojącego prostokąta.  
W górnej strefie pola obrazowego wieża bu-
dowli przedstawiona szkicowo. Ukazany został 
fragment z ażurowymi prześwitami oraz baro-
kowy baniasty hełm zakończony iglicą, w poło-
wie której nasadzona kula. Przedstawienie szki-
cowe, zaznaczone szybkimi kreskami w stylu 
impresji, urwane niejako poniżej partii okiennej.

JB
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Tusz i piórko, papier
24,7 × 33,9 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/470

Pen and ink, paper
24,7 × 33,9 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/470

Bez tytułu, b.r. (1959–1960?) No title, date unknown (1959–1960?)150.

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Na jasnym tle szkicowe przedstawienie fragmentu krajo-
brazu. Na pierwszym planie rozległe łąki, przy lewym skraju pola obrazowego pień drzewa. W pewnym 
oddaleniu, w centrum przedstawienia, widoczne zarysy drzew. Pagórki w tle układają się pasmowo. 
Całość monochromatyczna.

JB

Pen and ink, paper
21 × 29,6 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/427

Tusz i piórko, papier
21 × 29,6 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/427

No title, date unknown (1959–1960?)Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)149.

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Abstrakcyjne przedstawienie składające się z czarnych, 
szarych i brązowych linii. Między nimi cienkie kreski w takich samych kolorach. Czarne i szare linie 
nagromadzone zostały pod osią horyzontalną kompozycji. Nad nią brązowe linie, zróżnicowane pod 
względem grubości. Strefa przy górnej krawędzi pusta.

JB
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Tusz i piórko, papier
19,1 × 11,7 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/376

Pen and ink, paper
19,1 × 11,7 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/376

Ciekawy dom, b.r. (1959–1960?)

Interesting house, 
date unknown (1959–1960?)

152.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Centralną 
część pola obrazowego zajmuje wysoki dom o siedmiu  
kondygnacjach z czterospadowym dachem. Na nim 
komin, z którego unosi się dym. Gigantyczne drzwi 
zamknięte półokrągłym łukiem sięgają szóstej kondy-
gnacji. Klamka umieszczona na wysokości czwartego  
okna. Otwory okienne rozmieszczone niesymetrycznie –  
po lewej stronie pięć, po prawej siedem. Dwie dolne 
kondygnacje zajmuje blenda. Przy prawej krawędzi pola 
obrazowego ukazana została idąca postać w wysokim 
kapeluszu, w sukience bądź płaszczu i z torebką w ręce. 
Postać zwrócona lewym profilem, ze schematycznie 
zaznaczonymi oczami, dużym nosem i krótkimi prosty-
mi włosami.

Napisy: 
Ciekawy dom (przy dolnej krawędzi)

JB

Pen and ink, paper
29,9 × 41 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/472

Tusz i piórko, papier
29,9 × 41 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/472

No title, date unknown (1959–1960?)Bez tytułu, b.r. (1959–1960?)151.

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie dwóch siedzących przy stoliku mężczyzn. Po lewej stronie pola 
obrazowego mężczyzna w ujęciu en face. Twarz prostokątna, prosty nos i długie brwi, których końce wykraczają poza 
kontur twarzy. Na głowie ciemny beret, spod którego wystają krótkie włosy. Oczy duże, z zaznaczonymi rzęsami, usta 
wąskie, cienkie, długie wąsy i rozdwojona na końcu broda. Ubrany jest w marynarkę, pod którą koszula i czarna muszka. 
Ręce schowane pod stołem. Drugi z mężczyzn został ukazany z lewego profilu. Ma na sobie kapelusz z rondem, ciemną 
marynarkę, pod którą widać białą koszulę oraz muszkę. Mężczyzna ma krótkie włosy, które w okolicy uszu przechodzą  
w bokobrody, krótkie wąsy i rzadki zarost na brodzie. Wzrok skierowany na towarzysza. Na stole butelka do połowy wypeł-
niona napojem, obok jeden kieliszek do szampana. Mężczyźni siedzą prawdopodobnie na tarasie kawiarni, za nimi w tle 
widać liczne zabudowania. Budynki są zróżnicowane pod względem ilości pięter i szerokości, większość posiada kominy 
i okna czterodzielne zamknięte prosto. Przed budynkiem, przy prawej krawędzi pola obrazowego i przed tym widocznym 
pomiędzy dwoma postaciami, umieszczone zostały czarne drzewa z długimi, wygiętymi konarami.

JB
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Tusz i piórko, papier
20,1 × 14,2 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/386

Pen and ink, paper
20,1 × 14,2 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/386

Fryzury damskie 1 c.d.n. 
Patent nr 123456, 
b.r. (1959–1960?)

Female hair styles 1 TBC 
Patent no.123456, 
date unknown (1959–1960?)

154.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Przedstawienie dziewięciu damskich głów 
ułożonych po trzy w rzędzie. Każda z twarzy 
ukazanych en face jest schematyczna – oczy 
w postaci czarnych kropek, nos w formie 
długiej pionowej kreski, brak zaznaczonych 
ust. Twarze są zróżnicowane pod względem 
kształtu, niektóre okrągłe, niektóre owalne. 
Każda ma inną fryzurę.

Napisy: 
1 / Fryzury damskie c.d.n. / PATENT / Nr-123456  
(pod wizerunkami)

JB

Pen and ink, paper
20,6 × 12,3 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/374

Tusz i piórko, papier
20,6 × 12,3 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/374

Something happened!, date unknown
(1959–1960?)

Coś się stało, b.r. (1959–1960?)153.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. W cen-
tralnej części przedstawienia nagromadzenie twarzy 
ludzi, ukazanych en face lub en trois quarts. Wyróżnia 
się wśród nich zdecydowanie większa, owalna twarz 
ze schematycznie potraktowanymi szczegółami, jak 
nos i oczy, oraz otwartymi w zdziwieniu ustami. Ma 
długie, połączone na środku w postaci poziomej linii 
brwi i krótkie proste włosy na czubku głowy. Pozostałe 
twarze również ukazane schematycznie. Przy prawej 
krawędzi odręcznie wyrysowana kreska, załamująca 
się ponad głowami postaci i biegnąca w lewo, koń-
cząca się tuż nad największą głową.

Napisy: 
Coś się stało! (przy dolnej krawędzi)

JB
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Tusz i piórko, papier
20,7 × 14,8 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/390

Pen and ink, paper
20,7 × 14,8 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/390

Jaś i Małgosia, b.r. (1959–1960?)

Jaś i Małgosia [Hansel and Gretel],
date unknown (1959–1960?)

156.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
W centrum pola obrazowego dwie postaci – 
chłopiec i dziewczynka. On ma okrągłą głowę 
z krótkimi włosami, piegowate policzki i nos,  
a usta o smutnym wyrazie. Wzrok skierowany  
na towarzyszkę. Jego nienaturalnie długa szyja  
łączy się z krótkim tułowiem. Chłopiec jest 
ubrany w jasną koszulkę i krótkie spodenki na  
szelkach. Jedną rękę ma schowaną za siebie, 
drugą ciągnie dziewczynkę za jeden z dwóch  
warkoczyków. Ona stoi po prawej stronie i ubra- 
na jest w koszulkę z marynarskim kołnierzy-
kiem i plisowaną spódniczkę. Ręce schowała 
za siebie, nogi z wystającymi kolanami skrzy-
żowane są w kostkach. Usta szeroko otwarte,  
z oczu płyną łzy. Na dalszym planie schema-
tycznie zaznaczony las.

Napisy: 
JAŚ i MAŁGOSIA (pod rysunkiem, z prawej strony) 

JB

Pen and ink, paper
20,2 × 13,7 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/387

Tusz i piórko, papier
20,2 × 13,7 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/387

Female hair styles 2 TBC 
Patent no.123456, 
date unknown (1959–1960?)

Fryzury damskie 2 c.d.n. 
Patent nr 123456, 
b.r. (1959–1960?)

155.

Kompozycja w formie stojącego prosto-
kąta przedstawiająca dziewięć różnych 
damskich twarzy ukazanych en face. Gło-
wy ułożone w rzędy: w pierwszym trzy,  
w drugim dwie, w trzecim trzy, w czwar-
tym dwie. Każda z nich schematyczna,  
z oczami w formie dwóch kropek i no-
sem w postaci prostej kreski. Tylko jedna 
ma poziomą kreskę jako usta (pierwsza,  
w czwartym rzędzie). Niektóre z fryzur fan-
tazyjne. Jedna z nich, ukazana od przodu  
i z góry (o czym informują napisy ze strzał- 
kami), ujęta została w ramkę o nieregular-
nym kształcie.

Napisy: 
2 / Fryzury damskie / c.d.n. / Patent nr. 123456  
(pod rysunkami, przy dolnej krawędzi);  
z przodu; projekt / z góry (opisy rysunków 
w ramce)

JB
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Tusz i piórko, papier
20,9 × 14,3 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/385

Pen and ink, paper
20,9 × 14,3 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/385

Koza, b.r. (1959–1960?)

Goat, date unknown (1959–1960?)

158.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta.  
Przedstawienie stojącej na dwóch tylnych 
nogach kozy w damskim ubraniu. Zwierzę ma 
długi pysk z bródką i związaną w kucyk grzy-
wę. Uśmiecha się. Długie uszy zdobią kolczyki. 
Ubrana jest w spódnicę, transparentną bluz-
kę, a na wydłużonej szyi dwa sznury korali.  
W cienkich przednich nogach trzyma torebkę. 
Na tylnych nogach buty na obcasie.

Napisy: 
KOZA (z prawej strony)

JB

Pen and ink, paper
19,2 × 14,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/384

Tusz i piórko, papier
19,2 × 14,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/384

Goat, date unknown (1959–1960?)

Koza, b.r. (1959–1960?)157.

Kompozycja w formie stojącego pro-
stokąta. Przedstawienie kozy. Zwierzę 
ukazane lewym bokiem ma duże uszy 
i długie rogi. Długi pysk zaznaczony 
schematycznie. Tułów wychudzony,  
zaznaczony konturem, z cienkimi no-
gami. Ogon krótki, zadarty do góry. 
Koza w trakcie przeżuwania trawy. 
Podłoże zaznaczone poziomą kreską.

Napisy: 
KOZA (pod rysunkiem)

JB
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Tusz i piórko, papier
20,3 × 15,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/396

Pen and ink, paper
20,3 × 15,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/396

Kula ziemska, b.r. (1959–1960?) Globe, date unknown (1959–1960?)160.

Kompozycja w formie stojącego 
prostokąta. W górnej partii dwa słoń-
ca z promieniami, na których niejako 
zawieszony hamak. W nim postać, 
której ciało wygięte nienaturalnie  
w łuk. Ukazana z lewego profilu, szy-
ję ma osobliwie załamaną. Na nosie 
okulary, włosy zebrane na czubku. 
Brak nosa i ust. Ma na sobie wełniany 
strój kąpielowy. Nogi długie i chude, 
bez butów. Ręce zwisają luźno poza 
hamak. Przy dolnej krawędzi pola  
obrazowego fragment okręgu, we-
wnątrz którego znajduje się napis.

Napisy: 
KULA / ZIEMSKA (w okręgu, przy 
dolnej krawędzi)

JB

Pen and ink, paper
21 × 15,7 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/408

Tusz i piórko, papier
21 × 15,7 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/408

Who has seen a yawning fly?, 
date unknown (1959–1960?)

Kto widział ziewającą muchę?, 
b.r. (1959–1960?)

159.

Kompozycja w formie stojącego 
prostokąta. Górną część przedsta-
wienia zajmują napisy ujęte w ramki 
z przerywanych linii. W dolnej prze-
sunięta względem osi wertykalnej 
w prawo mucha. Ukazana w dużym 
powiększeniu ziewa, jedno z sześciu 
odnóży przykładając do otworu gę-
bowego. Ma krótki tułów z długim 
odwłokiem i przezroczyste skrzydła 
z zaznaczonymi żyłkami.

Napisy: 
KTO WIDZIAŁ / ZIEWAJĄCĄ MU-
CHĘ? / NIKT NIE WIDZIAŁ??? / JA 
WIDZIAŁEM!!! (tekst wypełnia gór-
ną część przedstawienia); MUCHA  
ZIEWA (pod rysunkiem, z prawej 
strony)

Publikowany: 
Małe miasto wielkich przeżyć. Prze-
wodnik po Wschowie dla dzieci i nie  
tylko... oprac. M. Birut, Wschowa 2017,  
s. 23–24.

JB
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Tusz i piórko, papier
20,5 × 15,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/391

Pen and ink, paper
20,5 × 15,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/391

Pchła na łańcuchu (biedaczka), 
b.r. (1959–1960?)

Enchained flea (poor thing), 
date unknown (1959–1960?)

162.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Przedstawienie pchły w powiększeniu. Na szyi 
owada gruba obroża, do której doczepiony jest 
ogromny łańcuch, biegnący do prawej krawędzi 
pola obrazowego. Pchła płacze. Na głowie kilka 
kręconych włosów, oczy okrągłe, otwór gębowy 
w postaci zygzakowatej kreski. Zaznaczone sześć 
nóg. Linia horyzontu biegnie poziomo na wyso-
kości tułowia pchły.

Napisy: 
PCHŁA na łańcuchu / (biedaczka) – nad rysunkiem

JB

Pen and ink, paper
20,4 × 15,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/406

Tusz i piórko, papier
20,4 × 15,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/406

Ola and Ala [Polish given names] 
are going shopping, 
date unknown (1959–1960?)

Ola i Ala idą po zakupy, 
b.r. (1959–1960?)

161.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Przedstawienie dwóch kobiet. Stojąca po lewej 
stronie jest ukazana z prawego profilu. Ma pro-
ste włosy do ramion, oczy w postaci czarnych 
kropek, zadarty nos i usta w uśmiechu. Jest 
tęga, ubrana w sukienkę, spod której wystają 
pulchne nogi w butach z ostrymi czubkami. 
Na głowie kapelusz z szerokim rondem, w ręce 
torebka w kratkę. Po prawej stronie pola obra-
zowego druga postać. Jest wysoka i chuda. Na 
głowie wysoka czapka, twarz owalna ze sche-
matycznie zaznaczonymi detalami. Ubrana jest 
w długi, zapinany na guziki sweter oraz spód-
nicę w paski. Na nogach wysokie buty, w lewej 
ręce torba. Na drugim planie poziomą kreską 
zaznaczona została lina horyzontu.

Napisy: 
OLA i ALA idą po / zakupy (pod rysunkiem)

JB
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Tusz i piórko, papier
19,7 × 14,4 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/401

Pen and ink, paper
19,7 × 14,4 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/401

Projekt toalety wraz z fryzurą, 
b.r. (1959–1960?)

Outfit project with a hair style, 
date unknown (1959–1960?)

164.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Po 
lewej stronie pola obrazowego przedstawienie 
kobiety. Postać ukazana frontalnie. Twarz po-
dłużna, z oczami w postaci czarnych punktów, 
z zaznaczonymi rzęsami, długim prostym no-
sem i małymi ustami z wykrojoną górną wargą. 
Kobieta ma proste włosy zebrane w dwa kucyki 
i przewiązane kokardkami oraz grzywkę. Długą, 
cienką szyję zdobi fantazyjnie nałożony sznur 
korali. Kobieta ma wąskie ramiona, ręce w for-
mie cienkich kresek z długimi palcami, które 
trzyma skrzyżowane przed sobą. Ubrana jest  
w sukienkę bez ramiączek. Ma wąską talię,  
zaznaczony biust i rozkloszowaną spódnicę  
w paski. Nogi w ciemnych rajstopach kończą 
się przy dolnej krawędzi pola obrazowego.

Napisy: 
PROJEKT / TOALETY wraz / z FRYZURĄ (z prawej  
strony)

JB

Pen and ink, paper
12,8 × 21,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/429

Tusz i piórko, papier
12,8 × 21,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/429

Adoration of the Magi, date unknown (1959–1960?)Pokłon Trzech Króli, b.r. (1959–1960?)163.

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie pokłonu Trzech 
Króli. Królowie umieszczeni w centrum kompozycji, Maryja trzymająca  
w ramionach Jezusa oraz Józef przy prawej krawędzi pola obrazowego.  
Wszystkie postaci przedstawione szczegółowo. Maryja klęczy ubrana  
w ciemną suknię. Włosy proste, twarz pociągła z dużymi oczami i sze-
rokimi ustami. W ramionach zawinięty w pieluszki Jezus. Dzieciątko ma 
otwarte usta, oczy małe w postaci czarnych kropek oraz prosty nos. Na 
głowie krótkie proste włosy. Za Maryją Józef. Jego sylwetka unosi się nad 
zaznaczonym poziomą linią podłożem. Mężczyzna ma włosy do ramion 
i zarost na twarzy. W dłoni dzierży laskę zakończoną kurwaturą. Nad gło-
wami obu postaci aureole. Trzej Królowie zróżnicowani pod względem 
wyglądu. Klęczący najbliżej Maryi, ukazany w ujęciu en trois quarts, ma 
twarz pociągłą z wąsami i zarostem. Ubrany jest w długą jasną szatę, na 

głowie ma koronę, a na ramionach krótką pelerynę. Za nim w ukłonie 
ukazany został drugi z królów. Jest czarnoskóry, na głowie ma turban,  
a ubrany jest w długą ciemną szatę z wzorem przy dolnej krawędzi  
i szerokimi jasnymi rękawami. Ostatni z władców stoi wyprostowany. 
Ukazany został z prawego profilu. Ma nienaturalnie długi i ostro zakoń-
czony nos, zarost na twarzy i krótkie proste włosy sięgające do ucha. 
Ubrany w bogato zdobiony, ciemny płaszcz. Trzej Królowie w wycią-
gniętych rękach trzymają dary. Tło zaznaczone fioletowym kolorem bez 
szczegółów.

Pieczątki: 
Get[as] (w lewym dolnym rogu)

JB
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Tusz i piórko, papier
29,6 × 20,9 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/426

Pen and ink, paper
29,6 × 20,9 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/426

Skocznia narciarska, b.r. (1959–1960?) Ski jumping hill, date unknown
(1959–1960?)

166.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Przedstawienie skoczni narciarskiej i skoczka 
w trakcie zjazdu, widzianych z perspektywy 
żabiej. Sportowiec uchwycony w momen-
cie wybicia jako czarna, schematycznie  
zaznaczona sylwetka. Widoczny jedynie tor  
i dolna część konstrukcji skoczni. Próg skoczni  
w najintensywniejszym odcieniu czerni. Po 
obu stronach schematycznie przedstawione 
wysokie świerki, w dolnej strefie kompozycji 
kamieniste podłoże.

Napisy: 
SKOCZNIA / NARCIARSKA (przy prawej kra-
wędzi, u dołu)

JB

Pen and ink, paper
19,3 × 14,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/404

Tusz i piórko, papier
19,3 × 14,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/404

Hay in the head [Polish expression meaning 
empty-headed], date unknown (1959–1960?)

Siano w głowie, b.r. (1959–1960?)165.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
W centralnej części pola obrazowego ukazana  
od tyłu głowa z szyją w formie przypomina-
jącej kwadrat o zaokrąglonych narożnikach. 
Uszy nieproporcjonalnie małe. W polu, które 
wyznacza kontur głowy, nagromadzenie pro-
stych kresek ułożonych w różnych kierunkach  
sugerujących tytułowe siano. Szyja zaznaczona  
konturem, ucięta w miejscu, gdzie zaczynałyby  
się ramiona.

Napisy: 
Siano w głowie. (obok rysunku z prawej strony)

JB
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Na odwrociu: 
kompozycja pozioma. Przesunięte 
względem osi wertykalnej w pra-
wo abstrakcyjne czarne kształty 
połączone nieregularnymi liniami.

Sygnatury: 
Getas 60 (pod rysunkiem, przy 
dolnej krawędzi)

Napisy: 
Pan KAPITAN / z LUNETĄ; Pasaże-
rowie; BOSMAN; MAJTKI (nad rysunkiem, jako opis postaci); LOTNIK (na kadłubie 
łodzi, z prawej strony); KOŁO RATUNKOWE (na łodzi, w osi)

JB

Farba plakatowa i piórko, papier
13,4 × 23 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/439

Poster paint and pen, paper
13,4 × 23 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/439

Bez tytułu, 1960 No title, 1960168.

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie 
płynącej łódki o łukowatym kształcie, z pasażerami. W środ-
kowej części dwa kominy oraz mostek, na którym stoi kapitan. 
Zwrócony lewym profilem spogląda przez lunetę. Między ko-
minami czterej pasażerowie ukazani schematycznie, różniący 
się szczegółami (wzrostem i sposobem ukazania en face bądź 
z profilu, jedna z postaci ma kapelusz). Na rufie bosman z su-
miastymi wąsami i koszulą w paski oraz trzej majtkowie. Każda  
z postaci opisana jest odpowiednią nazwą wskazaną przez 
strzałkę. Z kominów unoszą się spiralne kłęby dymu. Na rufie 
napis LOTNIK, a w środkowej części koło ratunkowe z pod-
pisem. Pod łodzią napędzający wirnik. W wodzie ogromne 
ryby. Poziom wody zaznaczony na niebiesko, łódź oraz twarze 
majtków w kolorze żółtym.

Pen and ink, paper
14,4 × 10,4 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/371

Tusz i piórko, papier
14,4 × 10,4 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/371

Children’s fear, date unknown (1959–1960?)Strach dzieci, b.r. (1959–1960?)167.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Dolna 
strefa kompozycji pusta. W górnej części, wyzna-
czonej przez poziomą linię z odchodzącymi od niej 
w dół krótkimi kreskami, plątanina kształtów i linii,  
z której wyłaniają się trzy twarze. Umieszczona naj-
wyżej ma usta rozwarte jak do krzyku, niżej twarz 
częściowo zakryta przez czarną plamę. Po prawej 
stronie kolejna zniekształcona twarz w kształ-
cie zbliżonym do trójkąta wyłania się zza kleksa. 
Schematycznie ukazane ręce i dłonie pojawiają się  
w anatomicznie niewłaściwych miejscach i nie są  
połączone z żadną postacią.

Napisy: 
STRACH / DZIECI. (w środkowej partii rysunku)

JB
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Farba plakatowa i piórko, papier
35,3 × 24,8 cm (tektura: 50 × 35 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/506, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/507
Konserwacja 2017

Poster paint and pen, paper
35,3 × 24,8 cm (paperboard: 50 × 35 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/506, 
with Inventory no. MZW/S/507
Conservation 2017

Szopka, 1960

Nativity play, 1960

170.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Przedstawienie trzech zróżnicowanych pod 
względem wzrostu postaci. Dwie na pierwszym 
planie są niższe, po lewej stronie turoń z gwiaz- 
dą, po prawej mniejsza postać ze skrzydłami  
nad ramionami. Jest to kobieta w żółtej sukien-
ce, koralach na szyi i z torebką w dłoni. Twarz 
ukazana schematycznie jak u lalki – z okrągłą 
twarzą, oczami w postaci dwóch kropek, nosem  
zaznaczonym aż od czoła oraz szerokimi usta-
mi w uśmiechu. Postać ma krótkie lokowane 
włosy. Na drugim planie częściowo zasłonięty 
przez turonia stoi król Herod. Góruje wzrostem 
nad pozostałymi. Ma owalną twarz, rude włosy,  
brodę i wąsy. Wzrok skierowany na widza, brwi 
wygięte delikatnie w łuki, prosty długi nos i usta  
w formie prostej poziomej kreski. Na głowie  
korona, ubrany jest w białą szatę, na którą narzu- 
cił wzorzysty fioletowy płaszcz. W ręce berło. 
Postaci stoją na płaskim podłożu zaznaczonym 
kolorem fioletowym. Ściana za ich plecami jest 
barwy szarej. W prawym górnym rogu fragment 
ozdobnej ramy, prawdopodobnie obrazu.

Sygnatury: 
Getas 60 (w prawym dolnym rogu); STANKIE-
WICZ Eugeniusz „GETAS” (na tekturze, w lewym 
dolnym rogu)

Napisy: 
SZOPKA (pod rysunkiem, na tekturze)

JB

Poster paint and pen, paper
30,8 × 18,2 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/453

Farba plakatowa i piórko, papier
30,8 × 18,2 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/453

No title, 1960

Bez tytułu, 1960169.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Przedstawienie kobiety w ujęciu en trois quarts 
(lewym bokiem). Ma pociągłą twarz i niepropor-
cjonalnie długi prosty nos, który niemal zakrywa 
wąskie, małe usta. Oczy kobiety są duże, z za-
znaczonymi gęstymi rzęsami. Włosy ma krótkie, 
w żółtym kolorze. Kobieta ubrana jest w długi 
płaszcz zapięty na guziki, który pod szyją ma 
ozdobną broszę. Na ramionach ciemna chusta, 
w dłoniach czapka w takim samym kolorze. Linię 
horyzontu wyznacza cienka pozioma kreska, bie-
gnąca na wysokości bioder kobiety. Tło w górnej 
części ma barwę szarawą, w dolnej jasnożółtą.

Sygnatury: 
Getas 60. (w prawym dolnym rogu)

JB
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Farba plakatowa, tusz i piórko, papier
25 × 20,2 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/449

Poster paint, pen and ink, paper
25 × 20,2 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/449

Bez tytułu, 1960 No title, 1960172.

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Całość pola obrazowego zajmuje popiersie  
uśmiechniętego mężczyzny, ukazane z pra-
wego profilu. Ma zamknięte oczy, krzaczaste 
brwi, długi, lekko zakrzywiony nos i wystający  
spiczasty podbródek. Ciemną kreską zaak-
centowane zostały zmarszczki pod oczami. 
Kręcone włosy na czubku głowy są rzadkie, 
rosną za uszami i w miejscu przejścia w bo-
kobrody. Mężczyzna ma na sobie szykowne  
ubranie, biały, wysoki kołnierz, a na szyi chust-
kę. Ukazany został na ciemnym tle. Kontur  
jego twarzy, ucho i miejsce, gdzie rosną włosy,  
mają oprócz czarnego konturu także brązowy. 

Na odwrociu: 
kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Zarys profilu osoby z dużym nosem wyko-
nany czarną kreską. Brak innych szczegółów 
poza konturem kapelusza na głowie postaci.

Sygnatury: 
Getas 60 (przy dolnej krawędzi, z lewej strony)

JB

Na odwrociu: 
kompozycja w formie leżącego prostokąta składająca się z nieregularnie rozmiesz-
czonych kresek o różnej grubości tworzących abstrakcyjny wzór. W prawym dolnym  
rogu pola obrazowego kompozycja z leżą-
cych prostokątów, nad którą umieszczony 
został kształt przypominający odwróconego  
plecami człowieka.

Sygnatury: 
Getas 60 (w prawym dolnym rogu)

Napisy: 
WSCHOWA / „Ratusz” (w lewym górnym rogu)

JB

Poster paint and pen, paper
22 × 32,3 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/461

Farba plakatowa i piórko, papier
22 × 32,3 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/461

Wschowa City Hall, 1960Wschowa Ratusz, 1960171.

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przed-
stawienie wschowskiego rynku, w którego centrum 
potężna bryła ratusza. Budynek w stylu eklektycznym 
z dominującym neogotykiem, trzykondygnacyjny,  
z wysuniętym ryzalitem środkowym, w którym mieści   
się wejście, a który flankuje para półkolumn zwień-
czonych (jak cały budynek) blankami. Wyekspono-
wany herb miasta na trzeciej kondygnacji ryzalitu, 
ukazujący koronację Najświętszej Marii Panny przez 
Chrystusa. Po prawej stronie wieża z zegarem, za-
mknięta dachem stożkowym. Za ratuszem na drugim  
planie pierzeja zachodnia wschowskiego rynku z re-
nesansowymi kamienicami z ozdobnymi szczytami.
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Monotyping, paper
17 × 10,8 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/520

Monotypia, papier
17 × 10,8 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/520

Old maid, 1960

Stara panna, 1960174.

Kompozycja w formie stojącego prosto-
kąta. Centrum pola obrazowego zajmuje  
głowa kobiety. Ma lekko kwadratową 
twarz o mocnej szczęce. Jasne włosy 
zebrane na czubku i upięte w kok, tak że 
widać odstające małe uszy. Oczy duże, 
blisko osadzone, z zaznaczonymi rzęsami  
i źrenicami. Nos prosty i wąski biegnie od 
czoła, a usta z zaznaczoną wargą górną 
i dolną umalowane jasną szminką. Gło-
wa osadzona na wąskiej i dość długiej 
szyi. Światło pada z lewej strony, tak że 
połowa twarzy ukryta jest w cieniu. Tło 
przedstawienia i detale twarzy podkre-
ślone jasnym kolorem.

Sygnatury: 
Getas 60 (w polu grafiki, z prawej strony, 
u dołu)

Napisy: 
STARA PANNA (w polu grafiki, przy dolnej 
krawędzi)

Publikowany: 
Czas przez nikogo niezłapany, Wschowa 
2018 (folder towarzyszący wystawie).

JB

Poster paint, pen and ink, cardboard
17,3 × 32,4 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/456

Farba plakatowa, tusz i piórko, karton
17,3 × 32,4 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/456

Fish for six people, 1960Ryba na sześć osób, 1960173.

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie sześciu osób siedzących przy dużym 
stole nakrytym zielonym obrusem, na którym na czarnej tacy leży ogromna niebieska ryba z otwar-
tymi oczami i wyszczerzonymi zębami. Ludzie zróżnicowani są pod względem wyglądu. Od lewej 
strony pola obrazowego przy krawędzi stołu siedzi brodaty mężczyzna z szeroko otwartymi ustami, 
który trzyma sztućce. Dalej kobieta ukazana z lewego profilu, z włosami upiętymi w ciasny kok, 
która na szyi ma sznur korali. Trzecia osoba to kobieta z kręconymi włosami i dużym nosem, która 
trzyma sztućce nad talerzem przed sobą. Obok niej mężczyzna w garniturze z ogromnym nosem  
i smutnym wyrazem twarzy. Ostatni dwoje to mężczyzna i kobieta podczas rozmowy, zwróceni do 
siebie. Mężczyzna w wyciągniętej przed siebie dłoni trzyma fajkę, kobieta ręce schowała pod stołem. 
W tle za postaciami pojawiają się elementy wyposażenia domowego: regał z książkami, stojący na 
nim zegarek (za brodatym mężczyzną), obok wiszący zegar, dalej za rozmawiającą parą kredens  
z zastawą. W prawym górnym rogu widoczny fragment kolejnego kredensu, obok którego na brązowej  
podłodze stoi świecznik.

Sygnatury: 
Getas 60 (w prawym dolnym rogu)

Napisy: 
Ryba / na / sześć osób (w obrębie rysunku, z pra- 
wej strony)

Pieczątki: 
1. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza; 2. Get[as];  
3. get Stankiewicz; 4. MUZEUM / W / OSZMIANIE  
(na odwrociu, przy dolnej krawędzi)

Publikowany: 
Czas przez nikogo niezłapany, Wschowa 2018 
(folder towarzyszący wystawie).

JB
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Nr. kat. / Cat. no. 108, 175, 107

Pen and ink, paper
16,5 × 15 cm (cardboard: 50 × 34,7 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/474, 
with Inventory no. MZW/S/473 and MZW/S/475

Tusz i piórko, papier
16,5 × 15 cm (karton: 50 × 34,7 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/474, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/473 i MZW/S/475

No title, 1960Bez tytułu, 1960175.

Kompozycja w formie stojącego 
prostokąta. Popiersie mężczyzny  
ukazanego en face. Kontur owalnej  
twarzy oraz detale schematyczne. 
Głowa mężczyzny wychodzi poza 
górną krawędź pola obrazowego, 
a nad czołem została zaznaczona 
jedynie linia włosów. Brwi krótkie  
i wygięte w łuk, oczy z zaznaczony-
mi jasnymi tęczówkami, nos krót- 
ki oraz duże, szerokie usta. Prawe 
ucho niejako podwojone, jedno 
nad drugim. Brak detali sugerują-
cych ubranie. Zaznaczony jedynie 
kontur ramion.

Sygnatury: 
Getas 60 (przy dolnej krawędzi z pra- 
wej strony)

JB
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Tusz i piórko, papier
16,8 × 19 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/395

Pen and ink, paper
16,8 × 19 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/395

Rzeźnik, 1960 Butcher, 1960177. 

Sygnatury: 
Getas 60 (w prawym 
dolnym rogu)

Napisy: 
RZEŹNIK (przy dolnej  
krawędzi)

JB

Kompozycja zbliżona do kwadratu. Półpostaciowe przedstawienie mężczyzny z siekierą 
w prawej ręce. Mężczyzna ma owalną twarz, długi, wąski nos z szerokimi skrzydełkami, 
okrągłe oczy i odstające małe uszy. Krótkie włosy przechodzą w bokobrody, krótka broda 
i długie wąsy. Brwi łączą się na środku, a ich końce wystają poza owal twarzy. Górna jej 
partia, w okolicy oczu, mocno zacieniowana. Złowieszczy uśmiech. Ubrany jest w koszulę 
z dekoltem w szpic i rękawami podwiniętymi do łokci. Na odsłoniętej skórze klatki pier-
siowej i rąk zaznaczone owłosienie. Sylwetka znika za poziomą linią, biegnącą poniżej osi 
horyzontalnej. W lewym górnym rogu kompozycji wiszące pętko kiełbasy.

Pen and ink, paper
18 × 19,9 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/430

Tusz i piórko, papier
18 × 19,9 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/430

Cowboy in a hat, 1960Cowboy w kapeluszu, 1960176.

Kompozycja w formie zbliżonej do kwadratu. Całość pola obrazowego wy-
pełnia pociągła twarz mężczyzny. Na głowie kapelusz z szerokim rondem, 
którego widać tylko fragment. Na skroniach zaznaczone pojedyncze krótkie 
włosy. Wywinięte w górę wąsy oraz krótka bródka. Krzaczaste brwi, których 
końce wychodzą aż za kontur twarzy, są zmarszczone. Oczy duże z jasnymi 
źrenicami. Pod oczami zmarszczki, a cała strefa wokół zacieniowana. Długi,  
cienki nos z zaznaczonymi skrzydełkami również lekko zacieniowany. Pod wą-
skimi ustami podbródek. Brak zaznaczonej szyi, głowa osadzona bezpośrednio 
na spadzistych ramionach. Mężczyzna ma na sobie ciemne ubranie. Przestrzeń 
za nim wypełniają liczne drobne, ułożone bezładnie linie w brązowym kolorze.

Sygnatury: 
Getas 60 (w prawym dolnym 
rogu)

Napisy: 
COWBOY W KAPELUSZU / 
(zastanawia się nad czymś) –  
z lewej strony, u dołu

JB
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Tusz i piórko, papier
22,4 × 16,7 cm (tektura: 50,1 × 34,9 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/504, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/505
Konserwacja 2017

Pen and ink, paper
22,4 × 16,7 cm (paperboard: 50,1 × 34,9 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/504, 
with Inventory no. MZW/S/505
Conservation 2017

Teresa, 1960 Theresa, 1960179. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta.  
Lewy profil kobiety w zbliżeniu. Szczegóły  
twarzy zaznaczone schematycznie. Oko nie-
widoczne, wskazana jedynie górna powieka.  
Nos zgrabny, z zaznaczonym skrzydełkiem, 
oraz usta w formie prostej kreski bez konturu. 
Światłocień zastosowany jedynie w partii żu-
chwy. Na głowie chustka. Na czoło opada 
grzywka, część krótkich włosów widoczna jest  
także w partii ucha. Całość monochromatyczna. 

Sygnatury: 
Getas 60 (w lewym dolnym rogu); STANKIE-
WICZ Eugeniusz „GETAS” (na tekturze, w lewym  
dolnym rogu)

Napisy: 
Teresa (pod rysunkiem, z prawej strony); Teresa  
(na tekturze)

JB

Tusz i piórko, papier
29,6 × 21, 4 cm 
(karton: 50,1 × 34,9 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/476
Konserwacja 2017

Pen and ink, paper
29,6 × 21, 4 cm 
(cardboard: 50,1 × 34,9 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/476
Conservation 2017

Spacer, 1960 Stroll, 1960178. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. W górnej 
strefie pola obrazowego trzy lecące ptaki. Dwa z nich 
na tym samym poziomie, trzeci, mniejszy, umieszczo-
ny niżej. Ptaki zróżnicowane pod względem wyglądu 
i koloru upierzenia. Po prawej stronie pomarańczowy, 
ma dużą głowę i krótkie czarne skrzydła, ten po lewej  
ma ogromną fioletową głowę z białą plamą na oku 
i pomarańczowym paskiem u góry. Jego tułów jest 
nieproporcjonalnie mały, a nogi cienkie. Ostatni ma 
długi tułów z fioletowym brzuchem, ogon zawijający  
się na boki i czarne skrzydła. Głowa zwrócona ku górze 
ma kolor pomarańczowy. Ptaki ukazane na jasnym  tle, 
jedynie gdzieniegdzie pojawiają się ciemne wąskie  
chmury. Po lewej stronie, w dolnej strefie pola ob-
razowego niewielkie drzewko z fioletowo-różowym  
pniem, czarno-fioletowymi gałęziami oraz pojedyn-
czymi liśćmi. Większość z nich jest bezbarwna, za-
znaczona jedynie konturem. Jeden liść częściowo 
zaakcentowany na fioletowo, połowa innego jest fio-
letowa, a druga połowa przechodzi z pomarańczo-
wego w żółć. Po prawej stronie przedstawieni zostali 
dwaj mężczyźni. Z głowami zadartymi do góry spo-
glądają na ptaki. Mężczyzna po prawej stronie ubrany  
jest w dwukolorowy, czarno-fioletowy płaszcz z bia- 
łym kołnierzem, czarną koszulę i czarne spodnie. Jego  
towarzysz ma na sobie rozpięty ciemny sweter, pod 
którym pomarańczowa koszula z jasnym kołnierzy-
kiem. Spodnie również pomarańczowe.

Sygnatury: 
Getas 60 (w prawym dolnym rogu); STANKIEWICZ 
Evg. „GETAS” (na brystolu, w lewym dolnym rogu)

Napisy: 
SPACER (pod rysunkiem, na brystolu); STRACH (na 
brystolu, z lewej strony)

JB
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Farba plakatowa i piórko, papier
26,8 × 22,2 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/451

Poster paint and pen, paper
26,8 × 22,2 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/451

Autoportret, b.r. (1960?) Self-portrait (1960?)181. 

Kompozycja w formie stojącego 
prostokąta. Całość pola obrazo-
wego zajmują twarz i ramiona 
mężczyzny. Czubek jego głowy  
wychodzi poza górną krawędź 
kompozycji. Mężczyzna ma oku- 
lary z ciemnymi szkłami w formie  
spiralnych kręgów, zza których 
nie widać oczu ani brwi. Ma sta-
rannie ułożone, zawijające się do 
góry wąsy oraz krótką bródkę. 
Proporcjonalny nos i wąskie usta, 
z dolną wargą zacieniowaną. 
Lewa strona twarzy również za-
cieniowana. Przy górnej krawędzi 
pola obrazowego zaznaczona 
linia włosów. Brak zaznaczonej 
szyi, głowa osadzona bezpośred-
nio na ramionach, ukazanych  
tylko fragmentarycznie.

JB

Tusz i piórko, papier
29,5 × 20,9 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/414

Pen and ink, paper
29,5 × 20,9 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/414

Turyści w Zakopanem, 1960 Tourists in Zakopane [town in 
Tatra Mountains, Poland], 1960

180. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Przedstawienie turystów. Na pierwszym planie 
dwie osoby. Mężczyzna jest wysoki i szczupły. 
Na głowie ma czapkę, na wydatnym nosie oku-
lary z ciemnymi szkłami. Ubrany w obszerną 
kurtkę z dużymi kieszeniami i czarne spodnie, 
na plecach plecak. Płeć drugiej z postaci niejed-
noznaczna. Ukazana została en face, na nosie 
ciemne okulary w kwadratowych oprawkach, 
na głowie kapelusz z szerokim rondem. Usta 
kobiece, z wykrojoną górną wargą, zaznaczone 
ciemnym odcieniem. Ręce postaci nienaturalnie 
grube. Ubrana w koszulę z wiązaniem z przo-
du, obcisłe spodnie i buty z ostrymi czubkami. 
Za pierwszoplanowymi postaciami przy prawej 
krawędzi pola obrazowego szkicowo przedsta-
wione sylwetki dwóch postaci, zgiętych pod 
ciężarem plecaków. W tle szczyty gór. Całość 
monochromatyczna.

Na odwrociu: 
w dolnej partii pola obrazowego kłębowisko łu-
kowato wygiętych linii układających się w kształt  
przypominający niedomknięty owal.

Sygnatury: 
Getas 60 (w prawym dolnym rogu)

Napisy: 
TURYŚCI / w ZAKOPANEM! (przy górnej krawę-
dzi); Zakopane. 15.VII.60 / godz. 20.50 (w prawym  
dolnym rogu)

JB
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Farba olejna, płótno
40,5 × 60 cm
Zakup 2015
Nr inw. MZW/S/247

Oil paint, canvas
40,5 × 60 cm
Purchased 2015
Inventory no. MZW/S/247

Wschowa Rynek, 1961 Wschowa Main Square, 1961183. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Fragment miejskiego krajobrazu, na który składa się pierzeja 
z kamienicami oraz łąka z wysoką trawą i kwiatami w odcieniach czerwieni, znajdująca się na pierw-
szym planie. Budynki ustawione kalenicowo bądź szczytowo względem drogi różnią się między sobą pod 
względem szerokości i wysokości oraz koloru elewacji. Nad nimi bezchmurne niebo w morskim kolorze.

Napisy: 
GEtAS 61 (odręczne, pisane białym kolorem, w prawym dolnym rogu)

JB

Farba plakatowa i piórko, papier
15,8 × 11,8 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/438

Poster paint and pen, paper
15,8 × 11,8 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/438

Martwa natura, b.r. (1960?) Still life, date unknown (1960?)182. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Na ciemnoczerwonym tle przedstawienie 
fantastycznego stworzenia patrzącego po-
dejrzliwie na stojącą obok tacę z owocami. 
Stwór ma okrągłą głowę z zaznaczonymi 
pojedynczymi krótkimi włosami oraz długą 
szyję znikającą za krawędzią stołu, na któ-
rym stoi taca. Uszy małe i odstające, brwi 
grube, biegnące przez całą szerokość czoła  
i złączone na środku. Pod nimi oczy z zazna- 
czonymi dolnymi rzęsami. Z miejsca, w któ- 
rym łączą się wewnętrzne kąciki oczu, wy-
chodzi prosta kreska znacząca grzbiet nosa. 
Usta z lekko uniesionymi kącikami są szero-
kie. Taca leży na stole po prawej stronie, na 
niej ułożone różnej wielkości krągłe owoce.

Napisy: 
Martwa natura (pod rysunkiem, przy dolnej 
krawędzi, w owalnej ramce)

JB
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Kliszoryt, papier
13,6 × 16,7 cm (tektura: 49,9 × 34,5 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/515
Konserwacja 2017

X-ray film engraving, paper
13,6 × 16,7 cm (paperboard: 49,9 × 34,5 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/515
Conservation 2017

Straszne drzewo, 1961 Frightening tree, 1961185. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. W centrum, na osi wertykalnej 
ogromne drzewo o rozłożystej koronie, która zajmuje całość górnej strefy  
pola obrazowego. Drzewo ma cienki pień i fantazyjne, falowane liście. 
Rośnie na pagórkowatym podłożu, a po obu jego stronach inne, mniej-
sze drzewa o cienkich pniach. Na dalszym planie schematyczne zarysy 
drzew. Pod podłożem widoczne korzenie wiązkowe roślin.

 JB

Sygnatury: 
Getas 61 (pod odciskiem płyty, z prawej  
strony)

Napisy: 
STRASZNE drzewo (pod odciskiem płyty, 
z lewej strony)

Farba plakatowa i piórko, papier
29,1 × 21,3 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/455

Poster paint and pen, paper
29,1 × 21,3 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/455

Bez tytułu, 1961 No title, 1961184. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Przedstawienie czterech postaci. Na pierwszym 
planie dwie najmniejsze – chłopiec i dziewczynka  
o ukrytej w cieniu twarzy. Oboje mają wielkie, 
puste oczodoły, a chłopiec szeroko otwarte usta. 
Na głowie wysoka, wąska czapka, włosy sięgające  
ucha, krótkie ręce z ogromnymi dłońmi: lewą  
z siedmioma palcami, prawą z sześcioma. Ubrany  
jest w niebieską koszulkę i zielone spodnie, na 
stopach bardzo duże buty – lewy biały, prawy 
czarny. Jedynym elementem twarzy stojącej 
obok dziewczynki są jej świecące, puste oczy. Na 
głowie trójkątna wzorzysta czapka, długie proste 
włosy związane czarnymi wstążkami w dwa ku-
cyki. Dziewczynka ma krótki tułów, niebieskie dło-
nie z czterema palcami i niebieskie stopy. Ubrana 
jest w krótką spódniczkę w brązowo-żółtą kratę, 
a zamiast bluzki ma dwie białe plamy na piersi. 
Dwie kolejne postaci przypominają duchy. Jedna 
wychyla się zza dziewczynki. Jej biała twarz ma 
tylko otwory na oczy. Na głowie czarna trójkątna 
czapka, spod której wystają cienkie, proste włosy. 
Kolejna postać góruje wzrostem nad pozostałymi.  
Tak jak one ma otwory na oczy – zaznaczone na 
czarno, oraz szeroko otwarte usta. Brak ubrania,  
na głowie wysoka czapka. Uwagę zwracają jej nie-
proporcjonalnie duże dłonie o pięciu palcach. Tło 
przedstawionych postaci stanowi plątanina linii  
i barw (zielonej i niebieskiej), układająca się w kształ- 
ty przypominające fajerwerki.

Sygnatury: 
Getas 61 (w prawym dolnym rogu)

Pieczątki: 
1. MUZEUM / W OSZMIANIE 
2. get Stankiewicz  
3. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza (na odwrociu, 
przy dolnej krawędzi)

JB
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Sygnatury: 
Bratu Get (prawy dolny 
róg)

Na odwrociu: 
passe-partout / 15. mar- 
ca 1997 r. / niedziela / 
Atelier Get / Janusz S.  
(na odwrociu passe-par-
tout, ołówkiem); Wro- 
cław / oprawiam 15. 
marca 1997 r. / „Miasto” 
z 1961 r. / przywieszka 6.4.1997 r. / Janusz S. (na podkładzie –  
kartonie, ołówkiem); 29 przy przywieszce

MTM

Monotypia, tempera i tusz, papier
30,5 × 39,5 cm (w świetle: 13,2 × 23,4 cm,
grafika: 11,9 × 22 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/256

Monotyping, tempera and ink, paper
30,5 × 39,5 cm (center: 13,2 × 23,4 cm,
graphics: 11,9 × 22 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/256

Miasto, 1961 Town, 1961187. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Dwie kamienice i para szczytów 
rozmieszczonych na kręgu. Schematycznie ujęte, symetrycznie ustawione  
przy skraju kompozycji dwie trzykondygnacyjne szczytowe kamienice z wień- 
czącą dach gałką otaczają dwa centralnie umieszczone wysokie trójkąty  
zakończone kulą (szczyty wież lub przęsła mostu?). Kompozycja otwarta, sy-
metryczna, rytmiczna, o układzie statycznym, wpisana w leżący prostokąt.  
W rysunku dominuje linia giętka, zbliżona do grubej kreski, kontrastowo  
zestawiona z drobnymi liniami motywów roślinnych w tle (lewy górny róg, 
nad dachem kamienicy oraz prawy bok pracy). Czerwone i pomarańczowe 
plamy barwne wyróżniają bryły miejskiej zabudowy (domy, jeden ze szczy-
tów, gałki). Ciepłe barwy żółci i pomarańczy wypełniają krąg, na którym  
namalowano architekturę. Dominuje kontrast ciemnego tła z jasnoszarymi 
konturami brył, kręgu i dekoracją tła. Modelunek miękki, kolorystyka poprzez 
kontrastowe zestawienia: ciemne – jasne i ostre akcenty barwne (czerwień, 
pomarańcz, żółć), budują w kompozycji napięcie.

Na odwrociu oprawy: 
Dżamble / z 1961 r. Bra- 
tu Get / moje Janusz S.  
(na podkładzie – płycie, 
ołówkiem); Wrocław /  
7 i 9 marca 1995 r. /  
oprawiam w pracowni 
Getasa / do wystawy 
„Dedykowane”. Po / 14  
marca 1994 r. w „Geś- 
cie” / Janusz S. (na pod-
kładzie – płycie ołówkiem); poszerzyłem passe-partout / i okleiłem 15 lipca 
1995 r. / w niedzielę upalno-deszczową / wczoraj Teatr Cinema z Michało-
wic / Dong (oglądałem w TV) i Bilard / w Atelier Get Janusz S. (na podkła-
dzie – płycie, ołówkiem); 32 przy zawieszce

Monotypia, papier
30 × 40,1 cm 
(w świetle: 17,4 × 23,2 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/255

Monotyping, paper
30 × 40,1 cm 
(center: 17,4 × 23,2 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/255

Dżamble, 1961

Jumblies, 1961

186. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie łodzi z roz- 
winiętym żaglem i dwiema osobami na pokładzie, która unosi się na 
wzburzonych falach. Przy prawej górnej krawędzi napis: DŻAMBLE, 
ujęty w dwie poziome linie. Wpisana w leżący prostokąt kompozycja 
otwarta ma układ dynamiczny. Dynamika uzyskana została przez wpro-
wadzenie efektu subtelnego drgania form i złudzenia ruchu. Ujęte sche-
matycznie osoby na pokładzie mają uniesione ręce z rozstawionymi 
szeroko placami oraz usta rozwarte jak do krzyku. Fale przedstawione 
za pomocą spiralnie skręconych linii, lekko przechylona szalupa łodzi 
oraz tło (lewa strona kompozycji) z wyraźnie zaznaczonymi liniami 
krzywymi potęgują wrażenie dynamiki przedstawionej akcji. Schemat 
kompozycji jest naiwny, modelunek miękki, w rysunku dominuje gru-
ba kreska. Tło stanowi ciepła czerwień kontrastująca z jasnymi falami, 
łodzią, postaciami i napisem. Kolorystyka ciepła, oparta na kontraście 
czerwieni i złamanej bieli.

MTM
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Farba plakatowa i piórko, papier
20,9 × 22,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/445

Poster paint and pen, paper
20,9 × 22,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/445

Bez tytułu, b.r. (1961?) No title, date unknown (1961?)189. 

Kompozycja w formie zbliżonej do kwadratu. Przedstawienie dwóch  
postaci – mężczyzny i kobiety. Stojący po lewej stronie pola obrazo-
wego mężczyzna ma pociągłą twarz ze szczegółami zaznaczonymi 
schematycznie. Wzrok skierowany na kobietę. Lewa część jego twarzy  
ukryta w cieniu. Ma bujne włosy przechodzące w długą brodę oraz 
wywinięte wąsy. Ubrany jest w długą brązową marynarkę zapiętą na 
dwa guziki i białą koszulę w paski. Kobieta ma głowę płaską i szero-
ką, z krótkimi włosami zaznaczonymi tylko na czubku głowy. Oczy 

małe i wąskie, z zaznaczonymi źrenicami. Nos w postaci pionowej 
kreski, a usta poziomej. Oczy i nos zaznaczone ciemnoczerwonymi 
plamami. Pionowa linia stanowi tułów, w taki sam sposób zaznaczo- 
no ręce. Lewa luźno opuszczona, prawa ozdobiona okrągłymi bran-
soletami i wyciągnięta w stronę mężczyzny. Cienki tułów kobiety 
otaczają trzy sznury korali. Ma na sobie rozkloszowaną spódnicę  
w jasnobrązowym kolorze. Postaci ukazane są do połowy. Ich nogi 
znikają za dolną krawędzią pola obrazowego.

JB

Tusz i piórko, papier
21,1 × 14,6 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/382

Pen and ink, paper
21,1 × 14,6 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/382

Bez tytułu, 1961

No title, 1961

188. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Całość pola obrazowego zajmuje popiersie 
mężczyzny we wzorzystym ubraniu i ogromnej  
muszce na szyi. Czubek jego głowy wystaje 
ponad górną krawędź, włosy krótkie i proste, 
z grzywką opadającą na czoło. Mężczyzna 
ma szerokie, duże oczy, łączące się niemal na 
środku, i zaznaczoną tylko jedną brew. Źrenice  
w formie spirali nadają mu hipnotyzującego 
wyglądu. Ma małe ucho (tylko prawe jest wi-
doczne, lewe zasłaniają włosy), prosty, długi 
nos i małe usta, wystające kości policzkowe 
i długą spiczastą brodę z lekkim zarostem. 
Twarz delikatnie wycieniowana przy krawę-
dziach oraz pod oczami i nosem.

Sygnatury: 
Getas 61 (w prawym dolnym rogu)

JB
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Farba plakatowa i piórko, akwarela, papier
27,6 × 42,4 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/467

Poster paint and pen, watercolor, paper
27,6 × 42,4 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/467

Dąb, b.r. (1961?)

Oak, date unknown (1961?)

190. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Tło w kolorze różu indyjskiego. W centrum przedstawienia wygięty 
esowato konar dębu o mocnych korzeniach, z długimi, cienkimi gałęziami, rozchodzącymi się promieniście. Za 
drzewem fortepian ukazany z lotu ptaka, na którego pokrywie nieregularnie rozmieszczone zostały różnej wiel-
kości trójkąty, a w górnej partii obiekt o kształcie prostokąta. Za fortepianem nagromadzenie prostokątnych figur 
z elementami zaznaczonymi na żółto bądź fioletowo. Przed dębem, na pierwszym planie, plątanina falistych 
linii układających się w abstrakcyjny wzór, miejscami zaakcentowany żółtą i niebieską barwą. Po lewej stronie 
kompozycji, w dolnej partii, znajduje się grupa klęczących i modlących się do dębu ludzi. Wszyscy ubrani są  
w ciemne szaty, twarze jasne ze schematycznie zaznaczonymi detalami, włosy czarne. Nad grupą modlących 
się unosi się fantastyczna postać z szeroko rozłożonymi ramionami. Ma czarną twarz, w której zaznaczone 
zostały tylko ogromne jasne oczy, czarne, rozchodzące się promieniście włosy i długą białą brodę. Na sobie ma 
długą czerwoną szatę. Po prawej stronie pola obrazowego, w dolnej strefie, znajduje się budynek o ozdobnej, 
żółto-czerwonej fasadzie, w którym dominantę stanowi okno zamknięte łukiem wspiętym. Nakryty jest dachem  
hełmowym z latarnią. Posiada przybudówkę z lewej strony, którą wieńczy latarnia z dwoma kulami. Nie stoi 
poziomo, ukazany został w rzucie diagonalnym. Wokół niego plątanina czarnych, fioletowych, brązowych  
i białych linii. W prawym dolnym rogu schematycznie zaznaczone kwiaty. Nad budynkiem w dużym przy-
bliżeniu ukazanych zostało pięć grzybów o kapeluszach czarnych w białe kropki. Nad nimi ludzka czaszka  
z fragmentem kręgosłupa, nad nią dwa owalne kształty, jeden wypełniony czarnym kolorem z białymi kreskami, 
drugi w kolorze tła z żółtym wzorem. Przy górnej krawędzi rząd liści lipy, pod nim liście dębu. Tło przedstawienia  
bardzo dynamiczne, z nawarstwiającymi się liniami i kształtami.

Sygnatury: 
Getas (przy dolnej krawędzi, z prawej strony)

Napisy: 
DĄB (przy dolnej krawędzi, z prawej strony)

Na odwrociu: 
własność Janusz S. (przy lewym dolnym rogu, ołówkiem)

JB
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Kredka, papier
42,2 × 29,8 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/479

Crayon, paper
42,2 × 29,8 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/479

Akt, b.r. (1961?) Nude, date unknown (1961?)192. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Całość 
pola obrazowego zajmuje szkic nagiej postaci kobie-
cej. Górna część jej twarzy wychodzi poza krawędź 
obrazu. Sylwetka potraktowana szkicowo z użyciem 
delikatnego światłocienia. Kobieta siedzi z jedną nogą 
założoną na drugą. Prawą rękę trzyma na kolanie, druga 
jest niewidoczna, w okolicy łokcia wychodzi poza lewą 
krawędź pola obrazowego. Brak szczegółów sugerują-
cych tło oraz elementów pozwalających rozpoznać, na 
czym siedzi kobieta.

Na odwrociu: 
kompozycja w formie leżącego prostokąta, podzielona 
wzdłuż osi wertykalnej na dwie strefy. W każdej z nich 
ukazany zarys sylwetki kobiety ujęty w takiej samej 
pozie. Siedzi z jedną nogą założoną na drugą, prawą 
rękę trzyma na kolanie, lewe przedramię oparte o nie-
widoczną podporę. Jest naga, zaznaczony tylko owal 
twarzy i włosy, bez jakichkolwiek szczegółów. Po lewej 
stronie pola obrazowego wizerunek kobiety pozbawio-
ny światłocienia, po prawej go zastosowano.

JB

Ołówek, papier
20 × 11,7 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/477

Pencil, paper
20 × 11,7 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/477

Studium pieca, b.r. (1961?)

Study of an oven, 
date unknown (1961?)

191. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Fragment pomieszczenia, w którego cen-
trum znajduje się piec. Ukazany z dbałością 
o szczegóły stoi na drewnianej podłodze. 
Za piecem rura odprowadzająca dym. Na 
dalszym planie drzwi.

JB



276 277

Tusz i piórko, papier
29,8 × 20,7 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/424

Pen and ink, paper
29,8 × 20,7 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/424

Akt, b.r. (1961?) Nude, date unknown (1961?)194. 

Kompozycja w formie stojącego 
prostokąta. Przedstawienie siedzą-
cej kobiety. Twarz ukazana w ujęciu 
en trois quarts z dużymi oczami, 
prostym nosem i wąskimi ustami. 
Kobieta ma krótkie włosy z prze-
działkiem pośrodku i grzywką. Siedzi 
bokiem, lekko zgarbiona, z dłońmi 
splecionymi na udach. Widoczne 
tylko zgięte kolana; łydki i stopy 
nieujęte w przedstawieniu. Kobieta 
jest naga, od pasa w dół jej sylwetka  
zaznaczona jest tylko konturem, 
wyżej zarys biustu i delikatny świa-
tłocień. Podłoże, na którym siedzi 
kobieta, wskazane jedynie poziomą 
kreską biegnącą przez całą szero-
kość pola obrazowego.

JB

Tusz, papier
29,6 × 21 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/366

Ink, paper
29,6 × 21 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/366

Bez tytułu, b.r. (1961?) No title, date unknown (1961?)193. 

Kompozycja w formie stojącego  
prostokąta. Przedstawienie dwóch  
na wpół fantastycznych postaci. 
Postać po lewej stronie ukazana 
została en face, postać po prawej  
z lewego profilu. Obie mają uprosz- 
czone rysy twarzy przywodzące 
na myśl plamy z testu Rorschacha.  
Postać zwrócona en face ma oczy 
w postaci dwóch ciemnych plam 
oraz poziomą kreskę w miejscu ust.  
Jej sylwetka jest długa i wąska, 
uwagę zwraca wydłużony tułów  
z dwoma parami ramion umiesz-
czonymi jedna nad drugą. Na twarz  
postaci po prawej składa się jasna 
plama sugerująca oko oraz zała-
mana linia układająca się w kształt 
nosa i ust. Na cienkiej szyi wy-
dłużony tułów z dwoma parami 
ramion. Nogi zostały zaznaczone 
tylko u drugiej postaci.

JB
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Tusz i piórko, papier
27,4 × 19,3 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/365

Pen and ink, paper
27,4 × 19,3 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/365

Bez tytułu, b.r. (1961?)

No title, date unknown (1961?)

196. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta 
przedstawiająca dwie półpostaciowe sylwetki 
mężczyzn. Obie ujęte en face. Mężczyzna po 
lewej stronie ma lekko przechyloną głowę  
i jest niższy od towarzysza. Twarz ukazana 
schematycznie, ze schodzącymi się na środku 
brwiami, długimi, cienkimi wąsami i zarostem. 
Zaznaczone tylko lewe ramię, jako ciemna 
plama. Drugi z przedstawionych mężczyzn 
jest wyższy, twarz ma pociągłą, ustawioną 
prosto. Kręcone włosy zaznaczone kilkoma 
wijącymi się liniami w części przesłonięte są  
czarną plamą, niejako ściekającą na twarz 
mężczyzny. Ma wąskie, blisko osadzone oczy, 
nozdrza i usta w postaci poziomej kreski 
z wystającymi zębami oraz krótki zarost bez 
wąsów. Jego tors zaznaczony schematycznie  
kilkoma szkicowymi kreskami.

JB

Tusz i piórko, papier
29,4 × 21,6 cm; (karta: 29,4 × 41,8 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/364

Pen and ink, paper
29,4 × 21,6 cm; (card: 29,4 × 41,8 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/364

Bez tytułu, b.r. (1961?) No title, date unknown (1961?)195. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta, 
której lewa połowa jest całkowicie pusta.  
Po prawej nagromadzenie elementów na-
rysowanych czarną grubą kreską. Przed-
stawienie trzech fantastycznych stworów 
o ludzkich, uproszczonych sylwetkach, na 
które składają się kreski imitujące tułów i wy- 
gięte w łuk nogi. Postaci stoją w rzędzie,  
środkowa jest zdecydowanie mniejsza od 
dwóch pozostałych. Pierwsza z postaci, 
znajdująca się po lewej stronie blisko osi 
wertykalnej całego pola obrazowego, ma 
głowę w kształcie owalu wypełnioną czar-
nym kolorem. Oczy z powiekami, górną  
i dolną, oraz rzęsami, nos i wyraziste brwi 
zaznaczone na biało. Usta i nos przypomi-
nają nieco zwierzęcy pyszczek. Ukazane  
zostały również zęby. Na głowie sześć 
czarnych wypustek, włosy jako proste, 
cienkie kreski. Druga, zdecydowanie niższa, 
ma twarz w ujęciu en trois quarts. Na gło-
wie rodzaj wypustek, oczy duże z długimi 
rzęsami, brwi przechodzące w nos i dalej 
zawijaną linią w zarys ust. Trzecia z postaci 
ma najbardziej ludzką twarz, zaznaczoną 
grubym konturem. Włosy w postaci pląta-
niny cienkich kresek, prosty nos i kobiece 
usta. Wokół wydłużonego tułowia dwa 
okręgi z ciemnymi koralikami w rodzaju  
naszyjników. Pod nogami wszystkich trzech 
nieregularne czarne kształty. U postaci brak 
rąk, a ich nogi są pozbawione stóp. Trzy od-
cięte jakby w okolicy kostki stopy wyrastają 
po jednej z anatomicznie niepoprawnego 
miejsca nogi. W tle pozioma linia wyzna-
czająca horyzont oraz schematycznie po-
traktowane drzewa. Horyzontalnie ułożone 
linie na dalszym planie.

JB
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Tusz i piórko, papier
21 × 11,5 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/375

Pen and ink, paper
21 × 11,5 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/375

Bez tytułu, b.r. (1961?)

No title, date unknown (1961?)

198. 

Kompozycja w formie stojącego pro-
stokąta. Całopostaciowe przedstawienie  
idącej kobiety, ukazanej z prawego pro-
filu. Na głowie czarna czapka. Twarz 
zwrócona profilem z widocznym okiem 
i długim nosem z ostrym czubkiem. 
Postać ma aż cztery podbródki, usta są 
bardzo małe. Głowa osadzona na długiej, 
cienkiej szyi. Ubrana jest w zapinany na 
guziki długi płaszcz z czarnym futrzanym 
kołnierzem i kieszeniami oraz spódnicę 
w kropki zakończoną frędzlami. Nogi 
cienkie, bez zaznaczonych stóp, ubrane 
w rajstopy w kratkę.

JB

Tusz i piórko, tektura
15,9 × 7,9 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/372

Pen and ink, paperboard
15,9 × 7,9 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/372

Bez tytułu, b.r. (1961?)

No title, date unknown (1961?)

197. 

Kompozycja w formie stojącego prosto-
kąta. Ponad osią horyzontalną przesu-
nięte delikatnie na lewo przedstawienie 
ogromnej owalnej twarzy mężczyzny 
z wielkimi oczami łączącymi się na 
środku. Źrenice zaznaczone czarnymi 
kropkami, od których odchodzą pro-
mieniście kreski stanowiące tęczówki. 
Brwi w postaci cienkich łuków złączone 
w centrum. W miejscu, gdzie spotykają 
się oczy i brwi, zaczyna się grzbiet nosa. 
Mężczyzna ma małe usta, nad którymi  
cienkie wąsy, a na czoło zaczesane  
włosy w formie wielu krótkich, wygię-
tych w łuki kresek. Kontur twarzy przy 
lewej krawędzi zaznaczony czarnym 
cieniem. Długa i cienka szyja przecho-
dzi poniżej osi horyzontalnej i znika za 
polem obrazowym. Przy dolnej krawę-
dzi przecinają ją trzy poziome kreski,  
z których środkowa jest krótsza i urywa 
się w miejscu, gdzie przebiega oś wer-
tykalna kompozycji.

JB
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Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Postać mężczyzny ukazana 
z lewego profilu. Twarz pociągła z długim podbródkiem. Oczy w formie 
ciemnych kropek, prosty nos, wąskie usta i długi podbródek. Bok twarzy 
zacieniowany. Na głowie rodzaj beretu z odstającą antenką. Za głową 
futrzany wysoki kaptur. Mężczyzna jest ubrany w płaszcz z ozdobnym 
szerokim kołnierzem, z przodu zapięty na trzy guziki. Z obszernych ręka-
wów wystają palce. Nogi różnej grubości, bez zaznaczonych nogawek 
spodni. Stopy małe. Za nim, na wysokości bioder, biegnie pozioma linia 
wyznaczająca horyzont.

Na odwrociu: 
kompozycja w formie leżącego pro- 
stokąta. Po lewej stronie popiersie  
ukazanego z prawego profilu starsze-
go mężczyzny. Pod oczami i w ką- 
ciku ust zmarszczki, nos i podbródek  
długie i spiczaste. Półdługie włosy  
zebrane z tyłu w kucyk. Na głowie 
czapka. Nie sposób odróżnić pozo-
stałych szczegółów ubrania. Męż-
czyzna wzrok skierował na szyld 
przechodzący łukiem w strzałkę 
wskazującą do góry. Umieszczony  
on został na osi wertykalnej, na nim 
napis ustawiony w pionie. Prawą 
część pola obrazowego zajmuje le-
żąca postać, przedstawiona schema-
tycznie. Wzrok skierowany na szyld. 
Nad postacią plątanina odbitych  
jakby z innego obrazu, abstrakcyj-
nych wzorów.

Napisy: 
TOWARY PRZECENIONE (na odwro-
ciu, w polu kompozycji – szyld)

JB

Tusz i piórko, papier
21,1 × 9,7 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/397

Pen and ink, paper
21,1 × 9,7 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/397

Bez tytułu, b.r. (1961?)

No title, date unknown (1961?)

200. 

Tusz i piórko, papier
21,2 × 15,4 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/394

Pen and ink, paper
21,2 × 15,4 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/394

Bez tytułu, b.r. (1961?)

No title, date unknown (1961?)

199. 

Kompozycja w formie stojącego 
prostokąta. Przedstawienie sie-
dzącej kobiety w krótkiej czarnej 
sukience. Kobieta siedzi pro-
sto, głowę ma lekko obróconą  
w prawo, ukazaną w ujęciu en 
trois quarts. Twarz potraktowana 
schematycznie, z zaznaczonymi 
małymi oczami, długim nosem 
i wąskimi ustami. Włosy gładko  
zaczesane, z przedziałkiem po-
środku. Ręce złożone na podołku.  
Całość z powodu użycia krótkich 
falistych linii sprawia wrażenie 
uchwyconego momentu.

JB
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Pastel, papier
33,8 × 24,1 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/480

Pastel, paper
33,8 × 24,1 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/480

Dama z Kłodzka, 1962

Lady from Kłodzko 
[town in Dolnośląskie 
Province, Poland], 1962

202. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Centrum pola obrazowego zajmuje ukaza-
na en face twarz ludzka: owalna, z czołem 
w kolorze żółtym, policzkami w morskim  
i brodą zaznaczoną barwą szarą. Oczy 
duże, blisko osadzone, brwi grube i gęste,  
w kolorze ceglastym. Nos zaakcentowany  
jasną barwą jest zadarty, tak że widać duże  
czarne otwory. Szerokie usta zaznaczone  
kolorem ceglastym są otwarte, z widocz-
nymi zębami. Włosy w formie koncen-
trycznie ułożonych kresek sięgają górnej 
i bocznych krawędzi pola obrazowego, 
a namalowane zostały z użyciem koloru 
czarnego oraz różnych odcieni niebieskiego. 

Sygnatury: 
Getas 62 (przy dolnej krawędzi, z prawej  
strony, pod tytułem)

Napisy: 
DAMA / z KŁODZKA (przy dolnej krawędzi,  
z prawej strony)

JB

Tusz i piórko, papier
42,1 × 30 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/471

Pen and ink, paper
42,1 × 30 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/471

Bez tytułu, b.r. (1961?)

No title, date unknown (1961?)

201. 

Kompozycja w formie stojącego pro-
stokąta. Całopostaciowe przedstawie-
nie siedzącego dziecka. Dziewczynka 
ukazana w ujęciu en trois quarts (pra-
wym bokiem), ma krótkie jasne włosy 
z grzywką opadającą na czoło, detale 
twarzy uchwycone tylko schematycz-
nie. Oczy w postaci czarnych kropek 
skierowane w lewo, nos zaznaczony  
prostą linią, usta lekko uchylone. 
Dziewczynka ma na sobie ubranie, 
którego szczegóły są trudne do roz-
różnienia. Widoczne są tylko nogawki  
krótkich spodenek oraz koszulka z od-
krytymi ramionami. Ręce złożone na 
kolanach.

JB
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Sucha igła, papier
50,1 × 40,2 cm (w świetle: 33,7 × 20,7 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/269

Drypoint, paper
50,1 × 40,2 cm (center: 33,7 × 20,7 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/269

Drzewo, 1963

Tree, 1963

204. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta, syme-
tryczna, zamknięta. Na osi pień drzewa z fantazyjnie 
zaznaczoną fakturą kory. Całość przypomina udrapo-
waną damską suknię.

Sygnatury: 
Getas 63 (w prawym dolnym rogu)

Na odwrociu: 
moje: Dostałem na ul. Liskego 11/1A od Getasa. / około 
1964 r. wydrukowane na papierze Ingres, / obciąłem 
znak wodny, bo nie miałem jak tego / przechować  
w akademiku. / Janusz S. (na podkładzie – płycie, 
ołówkiem); Wrocław / 19–22. lutego 1995 r. / na nowo 
oprawione / do wystawy „Dedykowane. Podarowane. 
Kupione” / w „Geście” 14 marca 1995 r. / Atelier Get / 
Janusz S. (na podkładzie – płycie, ołówkiem); 5 (przy 
zawieszce)

MTM

Farba olejna, płótno
40,5 × 58,5 cm
Zakup 2015
Nr inw. MZW/S/248

Oil paint, canvas
40,5 × 58,5 cm
Purchased 2015
Inventory no. MZW/S/248

Kościół w Przyczynie Górnej, 1963 Church in Przyczyna Górna [town in
Lubuskie Province, Poland], 1963

203. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przed-
stawienie krajobrazu z łąką na pierwszym planie. 
Dalej grupa drzew o wysokich pniach i koronach 
połączonych ze sobą – stanowiąca centrum kom-
pozycji. Nad drzewami fragment bezchmurnego 
nieba w kolorze błękitnym.

MTM

Sygnatury: 
Getas 63/VII (na odwrocie płótna)

Napisy: 
Getas 63/VII. / Kościółek w Przyczynie 
Górnej (1963) – na krośnie, na górnej 
listwie, ołówkiem
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Sucha igła, tektura
27 × 39,7 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/518

Drypoint, paperboard
27 × 39,7 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/518

Bez tytułu, b.r. (1963?) No title, date unknown (1963?)206. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie głowy fantastycznego stworzenia,  
widzianej z prawego profilu. Głowa łysa, z zaznaczonym okiem o migdałowatym kształcie, 
bez źrenicy. Krótki nos przechodzi w szeroko otwarte usta, z których wydobywają się falujące  
szare kreski. Zaznaczona linia żuchwy. Głowa osadzona na grubej szyi. W okolicy potylicy za 
czaszką rozlewa się niejako nieregularna plama w kolorze burym.

Napisy: 
kliszoryt zniszczony / ze zbiorów Janusza M. / Szymańskiego (dostałem od Basi Szymańskiej /  
14.05.2002 r.) / odb. 1 szt. / 17.03.2004 r. / ( – Get we Francji / warsztat – szkło Sars Potiere) // 
Janusz S. (na odwrociu, w prawym dolnym rogu, ołówkiem)

JB

Wklęsłodruk, sucha igła , papier
50,1 × 40,1 cm 
(w świetle: 34,9 × 25,9 cm, odcisk płyty: 3,1 × 24,8 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/264

Intaglio, drypoint, paper
50,1 × 40,1 cm 
(center: 34,9 × 25,9 cm, plate imprint: 33,1 × 24,8 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/264

Sześcian z kwiatami, 1963 Cube with flowers, 1963205. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta  
z centralnie umieszczonym sześcianem wy-
pełnionym roślinami. U podstawy bryły geo-
metrycznej roślinne wici przypominające 
korzenie. Rośliny fantazyjne, o odrealnionych 
liściach i kwiatach.

Sygnatury: 
Getas 63 (pod dolną krawędzią płyty, w prawym  
dolnym rogu)

Na odwrociu: 
moje: Janusz S. (na podkładzie – płycie, ołów- 
kiem); Wrocław / 12/13. marca 1995. / opra-
wiłem! / Janusz S. (na podkładzie – płycie, 
ołówkiem); okleiłem / 15. lipca 1995 r. (na 
podkładzie – płycie, ołówkiem); 33 (obok 
przywieszki)

Nalepki, znaki: 
Eugeniusz Stankiewicz Get / ul. Popowicka  
52/4 / 54-236 Wrocław / tel. 557921

MTM
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Farba drukarska, papier
129,8 × 103,7 cm
Dar autorów dla Stowarzyszenia 
Kultury Ziemi Wschowskiej, które 
przekazało pracę do Muzeum 
Ziemi Wschowskiej w 2009 r.
Nr inw. MZW/S/220
Konserwacja 2009

Printing ink, paper
129,8 × 103,7 cm
Authors’ gift for the Culture of 
Ziemia Wschowska Assosication, 
handed over to the Museum 
of Ziemia Wschowska in 2009
Inventory no. MZW/S/220
Conservation 2009

Frotaż płyty nagrobnej 
Johanna Deutschländera 
(zm. 1654), 1964

Johann Deutschländer 
(dec. 1654)
tombstone frottage, 1964

208. 

Odcisk płyty nagrobnej burmistrza Wschowy Johanna Deutschländera (zm. 1654), umieszczonej  
w południowym murze Staromiejskiego Cmentarza Ewangelickiego we Wschowie. Płyta prostokąt-
na, z inskrypcją śmierci umieszczoną w obramowaniu w kształcie prostokąta, którego górne rogi 
zastępują łuki wklęsłe. W połowie wysokości symetrycznie ozdobny ornament w formie ślimacznic. 
Podobnego rodzaju para motywów zdobniczych znajduje się w dolnych rogach płyty.

MTM

Napisy: 
1964 / SIEPRIEŃ (ołówkiem, przy górnej  
krawędzi)

Publikowany: 
Kultura funeralna na ziemi wschowskiej,  
red. P. Klint, M. Małkus, K. Szymańska, 
Wschowa 2010, s. 307; Kamień, papier, 
farba. Wschowskie frotaże Eugeniusza  
i Janusza Stankiewiczów, Wrocław 2015 
(folder towarzyszący wystawie).

Farba drukarska, papier
129,8 × 103,8 cm
Dar autorów dla Stowarzyszenia 
Kultury Ziemi Wschowskiej, które 
przekazało pracę do Muzeum 
Ziemi Wschowskiej w 2009 r.
Nr inw. MZW/S/219
Konserwacja 2009

Printing ink, paper
129,8 × 103,8 cm
Authors’ gift for the Culture of 
Ziemia Wschowska Assosication, 
handed over to the Museum 
of Ziemia Wschowska in 2009
Inventory no. MZW/S/219
Conservation 2009

Frotaż płyty nagrobnej Valerio 
Herbergera (zm. 1641), 1964

Valerio Herberger (dec. 1641)
tombstone frottage, 1964

207. 

Odcisk płyty epitafijnej Valerio Herbergera (1618–1641) umieszczonej w południowym murze cmentar-
nym Staromiejskiego Cmentarza Ewangelickiego we Wschowie. Upamiętnia wnuka pastora Valeriusa  
Herbergera (1562–1627), który zmarł, będąc jeszcze studentem w Królewcu. Kamień w formie stojącego  
prostokąta, z treścią epitafium wykutą w polu zamkniętym arkadą zakończoną łukiem pełnym. Brak 
ornamentów.

MTM

Napisy: 
1964 / SIERPIEŃ (ołówkiem, przy pra-
wym górnym rogu)

Publikowany: 
Kultura funeralna na ziemi wschowskiej, 
red. P. Klint, M. Małkus, K. Szymańska, 
Wschowa 2010, s. 305; Kamień, papier, 
farba. Wschowskie frotaże Eugeniusza  
i Janusza Stankiewiczów, Wrocław 2015 
(folder towarzyszący wystawie).



292 293

Odcisk płyty nagrobnej Dorothy Chwałkowskiej z d. Rüdinger (zm. 1647), żony burmistrza Mikołaja Chwał-
kowskiego (zm. 1651), umieszczonej w murze wschodnim Staromiejskiego Cmentarza Ewangelickiego we 
Wschowie. Epitafium w ramie prostokątnej zwieńczonej łukiem pełnym. Napis widoczny fragmentarycznie.

MTM

Farba drukarska, papier
111 × 95,6 cm
Dar autorów dla Stowarzyszenia 
Kultury Ziemi Wschowskiej, które 
przekazało pracę do Muzeum 
Ziemi Wschowskiej w 2009 r.
Nr inw. MZW/S/222
Konserwacja 2009

Printing ink, paper
Authors’ gift for the Culture of 
Ziemia Wschowska Assosication, 
handed over to the Museum 
of Ziemia Wschowska in 2009
Inventory no. MZW/S/222
Conservation 2009

Frotaż płyty nagrobnej 
Dorothy Chwałkowskiej 
z d. Rüdinger (zm. 1647), 
1964

Dorotha Chwałkowska 
née Rüdinger (dec. 1647) 
tombstone frottage, 1964

210. 

Napisy: 
1964 / SIEPRIEŃ (ołówkiem, przy górnej  
krawędzi)

Publikowany: 
Kultura funeralna na ziemi wschowskiej,  
red. P. Klint, M. Małkus, K. Szymańska, 
Wschowa 2010, s. 309; Kamień, papier,  
farba. Wschowskie frotaże Eugeniusza  
i Janusza Stankiewiczów, Wrocław 2015  
(folder towarzyszący wystawie).

Odcisk płyty nagrobnej Kacpra Rothego/Rotha (zm. 1668), wschowskiego kupca i ławnika królew-
skiego, umieszczonej w obejściu rodziny Lamprechtów, przy murze wschodnim Staromiejskiego  
Cmentarza Ewangelickiego we Wschowie. Płyta prostokątna, z napisem zamkniętym w obramowaniu 
w kształcie prostokąta zakończonego łukiem nadwieszonym, zwieńczonego na osi symetrii meda-
lionem.

MTM

Napisy: 
1964 / SIERPIEŃ (ołówkiem, przy pra-
wym górnym rogu)

Publikowany: 
Kultura funeralna na ziemi wschowskiej, 
red. P. Klint, M. Małkus, K. Szymańska, 
Wschowa 2010, s. 303; Kamień, papier, 
farba. Wschowskie frotaże Eugeniusza  
i Janusza Stankiewiczów, Wrocław 2015 
(folder towarzyszący wystawie).

Farba drukarska, papier
129,8 × 103,7 cm
Dar autorów dla Stowarzyszenia 
Kultury Ziemi Wschowskiej, które 
przekazało pracę do Muzeum 
Ziemi Wschowskiej w 2009 r.
Nr inw. MZW/S/221
Konserwacja 2009

Printing ink, paper
129,8 × 103,7 cm
Authors’ gift for the Culture of 
Ziemia Wschowska Assosication, 
handed over to the Museum 
of Ziemia Wschowska in 2009
Inventory no. MZW/S/221
Conservation 2009

Frotaż płyty nagrobnej Kacpra 
Rothego/Rotha (zm. 1668), 1964

Kacper Rothe/Roth (dec. 1668)
tombstone frottage, 1964

209. 
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Printing ink, paper
73,7 × 103,9 cm
Authors’ gift for the Culture of Ziemia
Wschowska Assosication, handed over to the
Museum of Ziemia Wschowska in 2009
Inventory no. MZW/S/224
Conservation 2009

Kacper Stoltz (dec. 1685) and Anna Maria née 
Höffner (dec. 1680) tombstone frottage, 1964

212. 

Odcisk fragmentu płyty nagrobnej małżonków i wschowskich nauczycieli: Kacpra 
Stoltza (zm. 1685) i Anny Marii z d. Höffner (zm. 1680), umieszczonej w murze 
południowym Staromiejskiego Cmentarza Ewangelickiego we Wschowie. Płyta  
w kształcie leżącego prostokąta. Napis ujęty w ramę zwieńczoną łukiem pełnym. 
Zdobienia ornamentalne w formie zbliżonej do akantu flankują czwarty oraz dwu-
nasty wers tekstu i znajdują się w układzie antytetycznym w połowie wysokości 
płyty.

MTM

Farba drukarska, papier
73,7 × 103,9 cm
Dar autora dla Stowarzyszenia Kultury Ziemi 
Wschowskiej, które przekazało pracę do Muzeum 
Ziemi Wschowskiej w 2009 r.
Nr inw. MZW/S/224
Konserwacja 2009

Frotaż płyty nagrobnej Kacpra Stoltza (zm. 1685) 
i Anny Marii z d. Höffner (zm. 1680), 1964

Publikowany: 
Kultura funeralna na ziemi wschowskiej, red. P. Klint,  
M. Małkus, K. Szymańska, Wschowa 2010, s. 315;  
Kamień, papier, farba. Wschowskie frotaże Eugeniu-
sza i Janusza Stankiewiczów, Wrocław 2015 (folder 
towarzyszący wystawie).

Printing ink, paper
73,8 × 103,8 cm
Authors’ gift for the Culture of Ziemia
Wschowska Assosication, handed over to 
the Museum of Ziemia Wschowska in 2009
Inventory no. MZW/S/223
Conservation 2009

Jonas Deutschländer (dec. 1664),
tombstone frottage, 1964

211. 

Odcisk fragmentu płyty nagrobnej Jonasa Deutschländera (zm. 1664), rajcy  
wschowskiego i kupca, umieszczonej w południowym odcinku muru Staro-
miejskiego Cmentarza Ewangelickiego we Wschowie. Napis epitafijny w ramie 
w kształcie leżącego prostokąta. Część w lewej strefie pola i przy dolnej kra-
wędzi niewidoczna.

MTM

Farba drukarska, papier
73,8 × 103,8 cm
Dar autora dla Stowarzyszenia Kultury Ziemi 
Wschowskiej, które przekazało pracę do Muzeum 
Ziemi Wschowskiej w 2009 r.
Nr inw. MZW/S/223
Konserwacja 2009

Frotaż płyty nagrobnej Jonasa 
Deutschländera (zm. 1664), 1964

Publikowany: 
Kultura funeralna na ziemi wschowskiej, red. P. Klint,  
M. Małkus, K. Szymańska, Wschowa 2010, s. 313; Kamień,  
papier, farba. Wschowskie frotaże Eugeniusza i Janusza 
Stankiewiczów, Wrocław 2015 (folder towarzyszący 
wystawie).
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Wklęsłodruk, papier
60 × 50,1 cm (w świetle: 46,3 × 31,4 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/257

Intaglio, paper
60 × 50,1 cm (center: 46,3 × 31,4 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/257

Get z ręką, 1964

Get with hand, 1964

214. 

Portret nagiego mężczyzny w półpostaci siedzącego  
tyłem do widza. Głowa zwrócona prawym profilem, 
lewa ręka uniesiona w geście chwytania (dwoma 
palcami) skóry na środku pleców. Powierzchnia 
pleców pofałdowana, odrealniona, kontrastuje z re-
alistycznym ujęciem twarzy, skóry ręki i pośladków. 
Twarz z krótkim zarostem i okularami.

Sygnatury: 
Get 64 (ołówkiem, po prawej stronie dolnej części 
tułowia)

Na odwrociu: 
[podpisywałem 25 lutego 1995]; Wrocław / oprawi-
łem 24–27 lutego 1995 r. / w Atelier Get. / Obrazek  
dostałem od Getasa / w 1964 r. Oprawiam do wystawy / 
„Dedykowane. Podarowane. Kupione” / 14.3.1995 r. 
Janusz S. (na odkładzie – płycie, ołówkiem)

MTM

Odcisk fragmentu płyty nagrobnej medyka  
Ernesta Bensheima (1659–1708), umiesz-
czonej w północnej elewacji tzw. domku  
pastorów, w centrum Staromiejskiego 
Cmentarza Ewangelickiego we Wschowie.  
Napis epitafijny znajdujący się w prosto-
kątnej ramie zwieńczonej łukiem nadwie-
szonym. Dolna część niewidoczna.

Napisy: 
1964 / SIERPIEŃ (przy lewej krawędzi)

Publikowany: 
Kultura funeralna na ziemi wschowskiej, 
red. P. Klint, M. Małkus, K. Szymańska, 
Wschowa 2010, s. 311; Kamień, papier,  
farba. Wschowskie frotaże Eugeniusza  
i Janusza Stankiewiczów, Wrocław 2015 
(folder towarzyszący wystawie).
 

MTM

Farba drukarska, papier
73,8 × 103,7 cm
Dar autorów dla Stowarzyszenia Kultury
Ziemi Wschowskiej, które przekazało pracę
do Muzeum Ziemi Wschowskiej w 2009 r.
Nr inw. MZW/S/225
Konserwacja 2009

Printing ink, paper
73,8 × 103,7 cm
Authors’ gift for the Culture of Ziemia
Wschowska Assosication, handed over to 
the Museum of Ziemia Wschowska in 2009
Inventory no. MZW/S/225
Conservation 2009

Frotaż płyty nagrobnej Ernesta
Bensheima (zm. 1708), 1964

Ernest Bensheim (dec. 1708),
tombstone frottage, 1964

213. 



298 299

Wklęsłodruk, papier
45,9 × 28,2 cm 
(odcisk płyty: 35,8 × 20,6 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/270

Intaglio, paper
45,9 × 28,2 cm 
(plate imprint: 35,8 × 20,6 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/270

Serce, 1967

Heart, 1967

216. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Dominujący element znajduje się w górnej 
części pola prostokąta. Przedstawienie abstrak-
cyjne, składające się z plam barwnych: ciem-
nobrązowej (plama umieszczona najwyżej, 
rozłożona horyzontalnie), zielonej (pionowa) 
i czerwonej (nieregularny kształt zbliżony do 
owalu). Tło tworzą pionowe kreski rozmiesz-
czone równomiernie.

Sygnatury: 
Get 67 (ołówkiem, pod odciskiem płyty)

Napisy: 
Serce; 2/3 wklęsł. (ołówkiem, pod odciskiem 
płyty)

MTM

Technika mieszana, papier
19,1 × 21,4 cm (tektura: 40 × 30,1 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/498

Mixed techniques, paper
19,1 × 21,4 cm (paperboard: 40 × 30,1 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/498

Szklana góra, b.r. (1964?) Glass mountain, date unknown (1964?)215. 

Kompozycja w kształcie leżącego prostokąta zbliżonego do kwadratu. Przedstawienie fantastycznej budowli na 
czarnym tle. Jasnym konturem zaznaczony ogólny jej zarys. Centralna część zamknięta płaskim dachem, po lewej 
stronie trzy strzeliste wieże o różnej wysokości i bez wyodrębnionych dachów. Dobudowany po prawej budynek jest 
niższy, a jego dach niewidoczny. Fasada ozdobiona czerwonymi nieregularnymi wzorami. Brak otworów okiennych 
i drzwiowych. Nad zamkiem nieregularne kształty w kremowym kolorze. Budynek stoi na szczycie góry, której dolna 
partia, przy krawędzi pola obrazowego, ozdobiona została spiralnym, jasnobłękitnym ornamentem na czarnym tle.

Napisy: 
dostałem tę „górę szklaną” / albo „Pałac lodowy” / w 1964 r. / od Getasa Janusz S. / malował Getas / Stankiewicz // 
moje: Janusz S. (na odwrociu, ołówkiem)

JB
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Kompozycja w formie leżącego pro- 
stokąta. Całą przestrzeń wypełnia wi- 
zerunek nosorożca według rysunku  
Albrechta Dürera (1515). Jasnofioletowe  
zwierzę stoi na zielonej murawie. Tło  
w kolorze pomarańczowym.

Sygnatury: 
GET 74 (nadruk w lewym górnym 
rogu); 1515 / Rhinocervs / AD (w pra-
wym górnym rogu); Portret Eugeniusza 
Stankiewicza i „Get” (w otoku)

Serigrafia, papier
30,1 × 41,9 cm
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/276

Serigraphy, paper
30,1 × 41,9 cm
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/276

Wystawa grafiki Galeria 
Katowice PSP-ZPAP, 1974

Graphics exhibition Katowice 
Gallery PSP-ZPAP, 1974

218. 

Na odwrociu: 
EUGENIUSZ GET STANKIEWICZ / WYSTAWA 
GRAFIKI / GALERIA KATOWICE PSP-ZPAP / 44  
ekspozycja / listopad 74 / Katowice, ul. War- 
szawska 37 / P9/996

Publikowany: 
Korespondencje, ingerencje, prowokacje. 
75 urodziny Geta Stankiewicza (1942–2011), 
Wrocław 2017, s. 2; Małe miasto wielkich prze-
żyć. Przewodnik po Wschowie dla dzieci i nie  
tylko... oprac. M. Birut, Wschowa, 2017, s. 23–24. 

MTM

Serigrafia, papier
34,6 × 25,3 cm
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/271

Serigraphy, paper
34,6 × 25,3 cm
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/271

Jazz nad Odrą, 1974

Jazz by the Odra 
River, 1974

217. 

Kompozycja w kształcie stojącego 
prostokąta z wewnętrznym ośmio-
bokiem wyznaczonym przez czer-
woną linię. Na zewnątrz ośmioboku  
napisy, wewnątrz fantastyczny, wie- 
lobarwny (fiolet, żółć, pomarańcz, 
czerwień) stwór kroczący po czer-
wonej murawie. Bezgłowa postać 
ma kogucie łapy i skrzydła, tułów 
opierzony. W miejscu głowy kształt-
ne kule kojarzące się z kobiecymi 
piersiami.

Napisy: 
jazz nad Odrą / JnO/74; Wrocław /  
od dwudziestego pierwszego / do  
dwudziestego trzeciego marca (przy  
górnej krawędzi); dyplom uczest-
nictwa (przy dolnej krawędzi)

Na odwrociu: 
2/62 (w lewym dolnym rogu)

Publikowany: 
M. Ratajczak, Get Eugeniusza Stan-
kiewicza, Wrocław 2015, s. 21; Get. 
Plakaty, Wrocław 2015.

MTM
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Serigrafia, kalka
26,5 × 31,5 cm (odbitka: 19,2 × 28,8 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/272
Konserwacja 2016

Serigraphy, carbon paper
26,5 × 31,5 cm (print: 19,2 × 28,8 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/272
Conservation 2016

Autoportret z marchewką, 1977 Self-portrait with a carrot, 1977220. 

W owalu ułożonym horyzontalnie autoportret – popiersie z prawego profilu. Twarz męż-
czyzny z zarostem, na nosie okulary, ubrany w czarną odzież. Dominującym elementem 
marchew założona na nos, przywiązana sznurkiem prowadzonym za uchem wokół głowy. 
Całość monochromatyczna.

Na odwrociu: 
60 (przy górnej krawędzi)                                                                                                 MTM

Sitodruk, płótno
43 × 52,2 cm
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/262

Screen printing, canvas
43 × 52,2 cm
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/262

Dyplom z okazji 15-lecia 
Teatru Gest, 1976

15 years Diploma 
of Gest Theatre,1976

219. 

W polu leżącego ośmioboku łąka 
z fantastycznym stworem (wężo-
kwiatem), trawą i kwiatami. Cen-
tralnie umieszczony niebieski kwiat  
z czerwono-żółtym korpusem ko- 
jarzącym się z wężem. Dokoła 
kwiaty (niebieskie, różowe, żółte, 
czerwone) wyrastające z trawy.

Napisy: 
Obraz / z / okazji / 15-lecia Teatru Gest (w lewym górnym rogu); 1976 / Wrocław (w pra- 
wym górnym rogu); Z podzię- / kowaniem / za / przychylne / spojrzenie / na naszą /  
15-letnią / działal / ność i wydatną pomoc w osiągnięciu sukcesów, tudzież sędziwe-
go wieku. Kierownictwo i Zespół TEATRU (w lewym dolnym rogu i pod wizerunkiem) 

Na odwrociu: 
7 (na górnej listwie krosna)                                                                                                   MTM
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Serigrafia, papier
40 × 44,7 cm (w świetle: 22,6 × 29,5 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/258

Serigraphy, paper
40 × 44,7 cm (in the light: 22,6 × 29,5 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/258

Ciapek z chorągiewką, 1980

Ciapek [piebald dog] 
with a little flag, 1980

221. 

W przestrzeni wyznaczonej przez czarną kreskę  
(leżący prostokąt zamknięty płaskim półłukiem) 
postać leżącego psa ujętego z profilu, zwróco-
nego łbem w prawą stronę. W przednich łapach 
trzyma drzewiec chorągwi, który powiewa nad 
tułowiem zwierzęcia. Pies jasnej maści z ciem-
nym łbem, uchem, owalną łatą nad przednią łapą 
i fragmentem ogona ułożony na prostej kresce. 
Ogon zwieszony poniżej umownej linii. Z mono- 
chromatycznym przedstawieniem psa kontrastuje 
czerwona chorągiew.

Sygnatury: 
Get 80 (ołówkiem, w prawym górnym rogu grafiki)

Na odwrociu: 
Ciapek z chorągiewką; Bratu w 40-lecie urodzin / 
Wrocław / 12.I.1985; Wrocław

Odwrocie oprawy (pod przywieszką): 
12. marca 1985 r. / oprawiłem. Podarowane mi  
w styczniu 1984 r. na 40 lecie urodzin / Janusz S. 
(na podkładzie, ołówkiem); 34 (na podkładzie, pod 
przywieszką)

Motyw użyty na plakacie filmu Klucznik w reż. Woj- 
ciecha Marczewskiego (1981).

Publikowany: 
M. Ratajczak, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Wrocław 
1995, il. 34; Czas przez nikogo niezłapany, Wscho-
wa 2016–2017 (folder towarzyszący wystawie); 
Małe miasto wielkich przeżyć. Przewodnik po 
Wschowie dla dzieci i nie tylko... oprac. M. Birut, 
Wschowa 2017, s. 23–24.

MTM
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Serigrafia, papier
40,1 × 30,1 cm (w świetle: 31,9 × 23,8 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/260

Serigraphy, paper
40,1 × 30,1 cm (in the light: 31,9 × 23,8 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/260

Teatr Laboratorium XX lat,1980 Laboratory Theatre XX years, 1980223. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Osiem  
promieni ułożonych symetrycznie w krąg. W pio-
nie, na osi symetrii, dłuższa linia ukształtowana  
w schematycznie zarysowaną twarz z profilu, 
zwróconą w lewo. Punkt z czarnego okręgu su-
geruje oko. Czarne na zewnętrznych końcach 
promienie rozjaśniają się do środka. Przy dolnej 
krawędzi po prawej stronie napis. Całość mo-
nochromatyczna.

Sygnatury: 
Get '80 (ołówkiem, pod inskrypcją – tytułem)

Napisy: 
TEATR/ LABORATORIUM/ XX LAT/ od 1959 r.

Na odwrociu: 
Zakleiłem / 15 sierpnia 1995 r. / Olgi z W. w sa-
mochodzie / wypadek. Wszystko w porządku. /  
Wracały znad morza – Mrzeżyna / Janusz S. / 
Oprawił Janusz S. (na podkładzie – płycie, ołów-
kiem); 2.7.1995 / Kubuś z Olgą [...] / Tomkiem / we 
Wschowie (na podkładzie – płycie, ołówkiem); 
Get wrócił / wczoraj z N.Y. (na podkładzie –  
płycie, ołówkiem); Wrocław 27 stycznia 1998 / 
2.00 w nocy / we wtorek, mroźny, słoneczny / 
URODZIŁA SIĘ / WNUCZKA URSZULKA / [...] / [...] /  
† 10.09.1998 / moje: Janusz S. (na podkładzie – 
płycie, ołówkiem); 21.07.2007 / Ewa N. skończyła 
8 lat / Olga w X – 18 lat / Kuba w XII – 13 lat! (na 
podkładzie – płycie, ołówkiem); 31 (obok przy-
wieszki)

MTM

Serigrafia, karton
39 × 57 cm
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/323

Serigraphy, cardboard
39 × 57 cm
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/323

Ciapek z czerwonym jajem, 1980 Ciapek [piebald dog] with a red egg, 1980222. 

Przedstawienie składa się z centralnie umieszczonej, potraktowa-
nej szkicowo głowy psa, która ukazana została z lewego profilu. 
W pysku trzyma czerwone jajko. Ma czarny nos, jasną sierść, uszy 
leżące i wzrok skierowany lekko ku górze. Kompozycja wpisana  
w leżący prostokąt.

Sygnatury: get (element grafiki, pod wizerunkiem, z prawej strony)

Na odwrociu: 
NR 2 (ołówkiem, przy górnej krawędzi)

Pieczątki: 
z kolekcji / Janusza / Stankiewicza (w prostokątnej ramce, na od-
wrociu, w prawym dolnym rogu)

Motyw użyty na plakacie I Międzynarodowego Konkursu Jazzowego  
we Wrocławiu w 1981 r. jazz nad odrą 81.

Publikowany: 
Małe miasto wielkich przeżyć. Przewodnik po Wschowie dla dzieci  
i nie tylko... oprac. M. Birut, Wschowa 2017, s. 23–24; Czas przez nikogo  
niezłapany, Wschowa 2018 (folder towarzyszący wystawie).

JB
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Gipsoryt, papier
30,5 × 37,2 cm
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/273

Plaster printing, paper
30,5 × 37,2 cm
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/273

Bez tytułu, 1982 No title, 1982225. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Głowa 
stwora ujęta z prawego profilu. Przypomina on ptaka 
z długim, złamanym na końcu dziobem. Wyraźnie 
zaznaczone ostre pióra – kolce. Na czubku głowy 
dwa kolce skierowane w górę niczym czułki. Całość 
monochromatyczna.

MTM

Napisy: 
gipsoryt, 4 odbitki ? / Pracownia Powst. Śl. 116/64 / 1982 r. (ołówkiem,  
w prawym dolnym rogu)

Pieczątki: 
1. MUZEUM / W / OSZMIANIE; 2. get Stankiewicz; 3. z kolekcji / Janusza 
/ Stankiewicza (przy dolnej krawędzi)

Akwaforta, akwatinta, papier
39,4 × 27 cm 
(odcisk płyty: 14,9 × 17,6 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/304

Etching, aquatint, paper
39,4 × 27 cm 
(plate imprint: 14,9 × 17,6 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/304

Ptak na jaju, 1982 Bird on an egg, 1982224. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta 
z zaznaczonym polem zbliżonym do kwa-
dratu i centralnie umieszczonym wizerun-
kiem czerwonego jajka, na którego szczycie 
fantastyczny stwór przypominający ptaka 
(skrzydła, dziób). Postać ujęta z prawego 
profilu, opracowana monochromatycznie. 
Dziób załamany na końcu, korpus połączony 
z łbem w całość, bez wyróżnienia szyi. Jaj-
ko pstrokate, czerwone z jasnymi plamkami. 

Sygnatury: 
Get (w prawym dolnym rogu odcisku płyty)

Na odwrociu: 
52 (przy górnej krawędzi)

Pieczatki: 
1. MUZEUM / W / OSZMIANIE (w osi, pod 
odciskiem płyty); 2. get Stankiewicz (w osi, 
pod odciskiem płyty); 3. z kolekcji / Janusza /  
Stankiewicza (w lewym dolnym rogu)

MTM
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Akwaforta, mezzotinta, papier
49,5 × 35,5 cm (odcisk płyty: 36,6 × 26,2 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/303

Etching, mezzotint, paper
49,5 × 35,5 cm (plate imprint: 36,6 × 26,2 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/303

Ptak z czerwoną nitką, 1983 Bird with a red thread, 1983227. 

Kompozycja w kształcie stojącego prostokąta  
z centralnie wpisanym owalem, w którym 
bezwładnie zwisające ciało martwego ptaka 
z zawiązaną na łapie czerwoną nitką. Ptak 
ujęty od połowy (dolna część korpusu), ze 
spuszczonymi skrzydłami i jedną nogą. Re-
alistycznie oddany wygląd zwierzęcia, duża 
dbałość o szczegóły piór, pazurów. Użycie 
światłocienia. Kompozycja monochroma-
tyczna z kontrastowo użytą czerwienią nitki.

Sygnatury: 
Get 83 (ołówkiem, pod wizerunkiem, z prawej  
strony)

Napisy: 
Ptak z nitką... akwaforta / + / mezzotinta (pod 
wizerunkiem, z lewej)

Pieczątki: 
1. get / stankiewicz
2. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza (na od-
wrociu, przy dolnej krawędzi)

Motyw użyty na plakacie sztuki Donkichoteria  
w Teatrze STU (1981).

MTM

Linoryt, papier
52 × 40,8 cm
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/279
Konserwacja 2016

Linocut, paper
52 × 40,8 cm
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/279
Conservation 2016

Głos wołającego na pustyni, 1982 The voice of a person calling in a dessert, 1982226. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
W lewym polu przedstawienia postać kro-
cząca z uniesioną wysoko głową, trzymaną 
w wyciągniętych rękach. Głowa oderwana 
od korpusu z szeroko otwartymi ustami.  
Z ust wychodzą trzy proste linie, nad któ-
rymi napisy. Ujęcie postaci geometryczne  
z charakterystycznym kreskowym wypeł-
nieniem (motyw kratownicy).

Napisy: 
Głos wołającego na pustyni: / Gotujcie 
drogę Pańską, / Prostujcie ścieżki jego. 
(na wysokości głowy); get Stankiewicz (za 
lewą nogą)

Pieczątki: 
1. MUZEUM / W / OSZMIANIE
2. get / Stankiewicz
3. odb. / J. S.
4. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza (pod 
wizerunkiem, przy dolnej krawędzi)

Na odwrociu: 
27 (przy górnej krawędzi)

MTM



312 313

Wklęsłodruk, karton
19,1 × 15,2 cm 
(odcisk płyty: 14,3 × 11,1 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/316

Intaglio, cardboard
19,1 × 15,2 cm 
(plate imprint: 14,3 × 11,1 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/316

Rebus 4, 1983 Rebus 4, 1983229. 

Monochromatyczna kompozycja w kształcie 
stojącego prostokąta składająca się z licznych 
elementów. W centrum wężopodobny stwór 
z kolczastą głową i ptasim dziobem, w którym 
trzyma własny ogon. Powyżej owad z rozłożo-
nymi skrzydłami, po lewej (heraldycznie) styli-
zowana gotycka litera d, dalej gałązka oliwna 
z banderolą, na której drukowana litera L. Po 
prawej stronie węża (heraldycznie) dwa pro-
ste równania matematyczne. Jedno zapisane 
w słupku, drugie w poziomie, który wyzna-
cza zwrócona grotem w prawo (heraldycznie) 
strzałka. Między równaniami a wężem ujęta  
z prawego profilu głowa człowieka w spicza-
stej czapce i z taką samą brodą. Z drugiej strony  
litera r oraz drukowana litera B. W dolnej par-
tii kompozycji z prawej (heraldycznie) dłoń 
trzymająca między kciukiem a palcem wska-
zującym literę i, po lewej ptak z rozłożonymi 
skrzydłami i głową ukazaną z prawego profilu 
otoczoną aureolą. Po jego lewej (heraldycznie) 
stronie kolejna litera b.

Napisy: 
Rebus 4 (ołówkiem, pod odciskiem płyty)

Literatura: 
M. Ratajczak, Get Eugeniusza Stankiewicza, 
Wrocław 2015, s. 176–183. 

Publikowany: 
Małe miasto wielkich przeżyć. Przewodnik po 
Wschowie dla dzieci i nie tylko... oprac. M. Birut, 
Wschowa, 2017, s. 24.

MTM

Wklęsłodruk kolorowany, papier
30,1 × 23 cm (grafika: 25,5 × 17,8 cm,  
odcisk płyty: 15,3 × 11,3 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/306

Colored intaglio, paper
30,1 × 23 cm (graphics: 25,5 × 17,8 cm, 
plate imprint: 15,3 × 11,3 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/306

Rebus 1, 1983 Rebus 1, 1983228. 

W centrum kompozycji w kształcie stojące-
go prostokąta głowa człowieka w czerwonej  
masce na twarzy i zielonej kryzie na szyi. Nad 
głową czerwone okulary z okrągłymi szkłami. 
Z prawej (heraldycznie) strony głowy mały 
ptak siedzący na włosie, poniżej przekreślona  
litera z. Po lewej stronie ozdobna, niebieska  
litera K. Poniżej czerwony wąż wygięty w pół- 
księżyc. W dole pola kompozycji dwa damskie 
buty, litera h, piramida.

Sygnatury: 
Get 83 (ołówkiem, przy dolnej krawędzi odcisku  
płyty)

Napisy: 
11/25; Rebus 1 (ołówkiem, przy dolnej krawędzi  
odcisku płyty)

Na odwrociu: 
11/NR 1 (przy górnej krawędzi)

Literatura: 
M. Ratajczak, Get Eugeniusza Stankiewicza, 
Wrocław 2015, s. 176–183.
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Wklęsłodruk kolorowany, karton
25,8 × 18,8 cm (odcisk płyty: 15 × 11 cm, 
passe partout: 30,1 × 23,1 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/318

Colored intaglio, cardboard
25,8 × 18,8 cm (palte imprint: 15 × 11 cm,
passe partout: 30,1 × 23,1 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/318

Rebus 7, 1983 Rebus 7, 1983231. 

W centrum kompozycji potraktowana sche-
matycznie czerwona quasi-głowa. Ukazana 
z lewego profilu, z otwartymi ustami i długą 
spływającą brodą umieszczona została na 
grubej gładkiej kolumnie – szyi, która stoi 
na odwróconym trapezie. Wokół niej czer-
wone kolce – z prawej (heraldycznie) cztery  
różnej wielkości, z lewej jeden większy. 
Po lewej stronie (heraldycznie) na trapezie 
leży czerwony wąż z uciętą głową i zwie-
szonym językiem; jego ogon spływa w dół. 
Nad centralną głową sześć głów ptaków 
umieszczonych w dwóch rzędach po trzy, 
nad każdą głową kolejno litery bądź cyfry: 1, 
a, b, 2, 3, c. Ptaki w dolnym rzędzie mniejsze 
niż w górnym; trzymają w dziobach gałąz-
ki oliwne. Wszystkie zwrócone są w prawo. 
Poniżej centralnej części kompozycji litery: 
p, Z, p oraz r z dekoracyjnie potraktowanym 
ogonkiem.

Napisy: 
Rebus 7 (ołówkiem, pod odciskiem płyty)

Literatura: 
M. Ratajczak, Get Eugeniusza Stankiewicza, 
Wrocław 2015, s. 176–183.

JB

Wklęsłodruk, karton
19,2 × 15,2 cm (odcisk płyty: 15 × 11 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/317

Intaglio, cardboard
19,2 × 15,2 cm (plate imprint: 15 × 11 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/317

Rebus 5, 1983 Rebus 5, 1983230. 

W centrum kompozycji postać mężczyzny, 
który zamiast głowy ma ostrosłup, a w miej-
scu rąk skrzydła. Z nagim torsem i przepaską 
biodrową stoi na kuli, do której jest przy-
mocowany za pomocą igły przebijającej 
skrzyżowane stopy. W prawym górnym rogu 
(heraldycznie) trzy przecinające się strzały, 
środkowa ma jasny grot. W lewym górnym 
rogu dłoń trzymająca przedmiot przypomi-
nający czapkę. Poniżej, po prawej stronie (he- 
raldycznie), stwór podobny do ptaka, którego  
ostry długi dziób przechodzi przez środek 
odcinka zakończonego literami E, a który stoi 
na poziomym odcinku AA. Pod spodem pięć 
ułożonych w pionie kropel. W dolnej części 
kompozycji odcinek zakończony z obu stron 
literami a, którego środkowa część przechodzi  
przez oczko igły. Z drugiej strony fragment 
pięciu palców odcięty poziomą kreską, pod 
którą znajduje się cyfra 1.

Napisy: 
V (ołówkiem, pod odciskiem płyty)

Na odwrociu: 
11/23 (ołówkiem, przy górnej krawędzi)

Literatura: 
M. Ratajczak, Get Eugeniusza Stankiewicza, 
Wrocław 2015, s. 176–183.
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Wklęsłodruk, karton
18,8 × 15,2cm 
(odcisk płyty: 15,1 × 11 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/319

Intaglio, cardboard
18,8 × 15,2cm 
(plate imprint: 15,1 × 11 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/319

Rebus 9, 1983 Rebus 9, 1983232. 

Kompozycja złożona z wielu elementów, w której nie sposób wyróżnić dominanty. W prawym 
górnym rogu (heraldycznie) kubistyczny szkic ludzkiego profilu (widoczne oko, nos i usta) oraz 
litery: w pionie L, w poziomie OP. Przez usta postaci przechodzi kolec, który z lewej strony 
przebija język pionowo ustawionego wężopodobnego stwora o faliście wygiętym i długim ciele. 
Z prawej (heraldycznie) twarz ukazana z lewego profilu i nasadzona na długi, cienki szpikulec. 
Postać ma na głowie chustę i mierzy się spojrzeniem z okiem z zaznaczonymi rzęsami. Po 
lewej stronie (heraldycznie) pionowego stworzenia serce, z którego wystają ku górze kolce. 
Za falistym ciałem ustawiony poziomo kolejny wąż o prostym, długim ciele i otwartej paszczy  
z wysuniętym językiem. Z lewej strony (heraldycznie) serca wąż zwrócony głową w dół, którego 
długie ciało jest proste, a grzbiet pokrywają kolce. Jego język jest długi i zawinięty na końcu  
w ozdobny zawijas. Na wysokości około 1/3 długości węża następny, umieszczony poziomo, 
którego ciało jest trochę krótsze. Trzy kolce wystają z grzbietu przy głowie. Otwarta paszcza  
przecina końcówkę fantastycznego kwiatu o długiej falistej łodydze i niedużych liściach zgru-
powanych przy kielichu, umieszczonego po lewej stronie (heraldycznie). Po lewej stronie  
(heraldycznie) rośliny na wysokości płatków sztylet o prostej rękojeści. Niżej przy falującej łody-
dze księżyc w ostatniej kwadrze, z którego wychodzą kolce. Poniżej czteroramienna gwiazda.  
W dolnej strefie po prawej stronie (heraldycznie) pławikonik ukazany prawym bokiem z cztere-
ma długimi kolcami na głowie. Niżej, obok niego, trójkątny kształt przypominający płatek kwiatu.  
Dalej ukazana w poziomie, częściowo przysłonięta przez łeb pionowo ustawionego węża  
gałązka z kilkoma listkami. Po lewej stronie (heraldycznie) przy samej krawędzi ułożone pionowo 
cyfry 2 i 3, oddzielone od siebie diagonalnie ułożonym odcinkiem.

Napisy: 
Rebus nr. 9 (ołówkiem, pod odciskiem płyty)

Literatura: 
M. Ratajczak, Get Eugeniusza Stankiewicza, Wrocław 2015, s. 176–183.
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Wklęsłodruk kolorowany, karton
18,9 × 15 cm (odcisk płyty: 15 × 11 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/320

Colored intaglio, cardboard
18,9 × 15 cm (plate imprint: 15 × 11 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/320

Rebus 11, 1983 Rebus 11, 1983233. 

Kompozycja składająca się z siedmiu przedstawień męskich twarzy w różnych ujęciach: pro-
filowo bądź en trois quarts. W prawym górnym rogu (heraldycznie) twarz ukazana z lewego 
profilu, pociągła z wysokim czołem i długą spiczastą brodą. Obok ułożony w pionie napis: 7j. 
Kolejna twarz umieszczona niżej, w ostro zakończonej czapce z wąsami i brodą, która rozdziela 
napis: 4r. Następne przedstawienie z lewego profilu, z dużym nosem, wysokim czołem oraz 
długą brodą. Nad głową cyfra 3. Dalej uśmiechnięta twarz zwrócona w lewo, w czapce i z brodą. 
Pod nią w poziomie umieszczony napis: 6a. Poniżej kolejna głowa zwrócona lewym profilem, 
z szeroko otwartymi ustami, z których wystaje ostro zakończony język. Jej czapka jest wysoka 
i ma zygzakowaty kształt. Pod spodem cyfra 5. Poniżej jedyny kolorowy element kompozycji 
(kolory: czerwony i pomarańczowy) – dolna część tułowia ptaka z nogami (między nimi litera 
h) na poziomej linii z drobnymi kolcami. Po prawej (heraldycznie) dwie głowy jedna nad drugą. 
Głowa umieszczona wyżej ukazana została w trzech czwartych, wzrok skierowany w prawo, na 
głowie wysoka, ostro zakończona czapka, krótkie włosy i spiczasta broda. Pod nią w poziomie 
napis: 2EZ; Z zapisane w odbiciu lustrzanym nieco wyżej. Głowa umieszczona niżej ukazana  
z lewego profilu, z długą brodą. Na niej czapka zakończoną pomponem. Pod nią napis: 1y.  
W dolnej części kompozycji miecz, którego głownia ma falisty kształt. Pod nim litera x. Z lewej 
strony (heraldycznie) między mieczem a ptasimi nogami drogowskaz w formie dłoni z wycią-
gniętym palcem wskazującym, który zakończony jest zwierzęcymi nogami i puszystym ogonem.

Napisy: 
Rebus 11 (ołówkiem, pod odciskiem płyty)

Na odwrociu: 
11/27 (ołówkiem, przy górnej krawędzi)

Literatura: 
M. Ratajczak, Get Eugeniusza Stankiewicza, Wrocław 2015, s. 176–183.

JB
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Wklęsłodruk, karton
18,6 × 15,4 cm 
(odcisk płyty: 15,5 × 11,6 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/322

Intaglio, cardboard
18,6 × 15,4 cm 
(plate imprint: 15,5 × 11,6 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/322

Rebus 13, 1983 Rebus 13, 1983234. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. U góry, na osi, zacieniowany zarys prawego profilu 
człowieka, z którego ust wypływa zacieniowana kropla. Jedynym zaznaczonym elementem 
twarzy jest otwarte oko, z którego powieki wychodzi czarny kolec. Z profilem połączona jest 
noga w kraciastych spodniach, stojąca na wygiętej w łuk łodydze kwiatu. W miejscu, gdzie noga 
powinna łączyć się z tułowiem, znajduje się wyciągnięte w prawą stronę (heraldycznie) ramię 
z otwartą dłonią. Poniżej, po prawej (heraldycznie) płaska, owalna taca, na którą spadają z dłoni 
nad nią krople. Pod tacą litera F. Środkową strefę kompozycji zajmuje leżący prostokąt, który 
stanowi ramę dla umieszczonego w nim wizerunku tajemniczej, zakapturzonej postaci z długim 
dziobem w miejscu nosa i otwartymi ustami. W jego prawym górnym rogu znajduje się napis: 
KU, a w dolnym: ~ku. Z prawej strony (heraldycznie) przyklejona mniejsza figura geometryczna, 
w której abstrakcyjne przedstawienie, reszta wypełniona ciemnym tłem. Prawy bok (heraldycz-
nie) figury zakończony poziomymi kolcami. Pod dolną krawędzią litera f. W dolnej strefie kom-
pozycji popiersie łysego człowieka z wygiętymi nienaturalnie w łuk ramionami i rozstawionymi 
palcami, którego twarz, zwrócona en trois quarts, potraktowana została schematycznie, pozioma  
kreska stanowi usta, a wytrzeszczone oczy patrzą w prawo.

Napisy: 
KU / -ku; KRA! KRA! Kra! (elementy grafiki)

Literatura: 
M. Ratajczak, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Wrocław 1995, il. 36a; Tenże, Get Eugeniusza Stankie-
wicza, Wrocław 2015, s. 176–183.

Publikowany: 
Czas przez nikogo niezłapany, Wschowa 2018 (folder towarzyszący wystawie).

JB
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Wklęsłodruk kolorowany, papier
30,1 × 23,1 cm 
(grafika: 24,5 × 18,1 cm, odcisk płyty: 15 × 11 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/311

Colored intaglio, paper
30,1 × 23,1 cm 
(graphics: 24,5 × 18,1 cm, plate imprint: 15 × 11 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/311

Rebus 15, 1983 Rebus 15, 1983235. 

Na kompozycję składają się zespoły wizerunków opisane jako: fig. 1; fig. 2; 3; fig. 4. Dominującym  
elementem jest głowa mężczyzny ubranego w koszulę z muszką. Postać odchyla głowę do 
tyłu, w otwartych ustach trzyma dużą pięcioramienną gwiazdę. Ramię wychodzące z ust jest  
koloru czerwonego, postać opracowana monochromatycznie. Pod wizerunkiem inskrypcja: fig. 1.  
Przy prawej krawędzi kompozycji motyw dłoni, nad którą trzy małe pięcioramienne czerwone  
gwiazdy przedstawione w układzie wertykalnym (jakby podrzucone). Przy figurach strzałki 
wskazujące kierunek ruchu (góra – dół). Pod wizerunkiem dłoni inskrypcja: fig. 2. W górnym 
lewym narożu kompozycji mały motyw głowy mężczyzny, w ujęciu analogicznym do central-
nego motywu. Postać z odchyloną do tyłu głową trzyma w zębach patyk zakończony pięciora-
mienną czerwoną gwiazdą. Strzałka wokół uchwytu wskazuje na kierunek ruchu (dookoła osi). 
Pod głową inskrypcja: fig. 4 (litera i stylizowana na motyw świeczki). W prawym górnym rogu 
ludzka noga, obracająca na łydce ozdobne koło w kształcie gwiazdy (widoczne cztery ramiona, 
piąte być może przysłonięte kończyną) z zapalonymi szpicami. Koło i łydka w kolorze czerwo-
nym. Górna część kończyny ciemniejsza, przechodzi z czerwieni w brąz. Przy udzie cyfra 3.

Sygnatury: 
Get 83 (ołówkiem, w prawym dolnym rogu)

Napisy: 
20/25; Rebus 15 (przy dolnej krawędzi odcisku płyty); fig. 1; fig. 2; fig. 4

Literatura: 
M. Ratajczak, Get Eugeniusza Stankiewicza, Wrocław 2015, s. 176–183.

MTM
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Wklęsłodruk, papier
18,5 × 15,2 cm (odcisk płyty: 15 × 11 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/313

Intaglio, paper
18,5 × 15,2 cm (plate imprint: 15 × 11 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/313

Rebus 18, 1983 Rebus 18, 1983237. 

W centrum kompozycji głowa mężczyzny 
ujęta z lewego profilu, z piramidą założoną na 
górną część głowy (zakrywa oczy, nos, ucho). 
Jej szczyt otoczony kłębiastą chmurą, z której 
wystaje szpikulec. Nad piramidą, w prawym 
górnym rogu, przedstawienie ryby i cyfra 8. 
Poniżej marchewka (korzeń i liście) z literami: 
L, S (przy liściach), liczbą 4/5 oraz literą k (przy 
korzeniu). Przy lewej krawędzi kompozycji mo-
tyw tarczy herbowej ze znakami X I. Nad tarczą  
liczba 7 i litera h. Na wysokości brody i szyi 
głównego wizerunku medalion z ozdobnym 
rantem (na wzór monet czy medali) z moty-
wem głowy mężczyzny ujętej z prawego pro-
filu. Centralnie, poniżej szyi i głowy z piramidą, 
inskrypcja w języku rosyjskim i niemieckim. 
Słowa ujęte w stylizowaną wstęgę z końcami 
skierowanymi w górę. Na wstędze liczba: 100, 
poniżej wyraz: LAT. Z boku (lewe dolne naroże) 
inskrypcja: grr, (prawe dolne naroże), medalion 
z motywem głowy w wieńcu laurowym, ujęcie 
z prawego profilu, ząbkowany rant. Całość mo-
nochromatyczna.

Napisy: 
18 (przy dolnej krawędzi); 7h; 8; L S; 4/5 k; grr,; 
ПО ПОЛЬϹКИ ГОВОРИТЬ / NUR FÜR / 100 / 
LAT (elementy grafiki)

Literatura: 
M. Ratajczak, Get Eugeniusza Stankiewicza, 
Wrocław 2015, s. 176–183.

MTM

Wklęsłodruk kolorowany, papier
30,1 × 23 cm 
(grafika: 25,5 × 18,1 cm, odcisk płyty: 15,3 × 11,3 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/307

Colored intaglio, paper
30,1 × 23 cm 
(graphics: 25,5 × 18,1 cm, plate imprint: 15,3 × 11,3 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/307

Rebus 16, 1983 Rebus 16, 1983236. 

Kompozycja w kształcie stojącego 
prostokąta. W górnej części pola ob-
razowego sześć popiersi mężczyzny 
w garniturze z aureolą wokół głowy. 
Wizerunki postaci są różnej wielkości,  
w różnych ujęciach, ponumerowane  
1–4, dwa małe przedstawienia po-
zostawione bez numerów. W dolnej 
części pola grafiki, centralnie, obraz 
sowy z głową ujętą w czerwony 
krąg. Ptak siedzi na leżącym prosto-
padłościanie z literą z. Z prawej stro-
ny (heraldycznie) nad ptakiem ręka,  
a nad nią niebieski krzyż. Po lewej 
stronie inskrypcja: pst!, dłoń trzy-
mająca siekierę i litery: a, ch, i. Pod 
ogonem sowy krzyż wojskowy i li-
tery: e P.

Sygnatury: 
Get 83 (ołówkiem, w prawym dolnym  
rogu odcisku płyty)

Napisy: 
10/25; Rebus 16 (przy dolnej krawędzi  
odcisku płyty), 1–4 / pst! / a ch i. / e P 
(element grafiki)

Na odwrociu: 
11/16 (przy górnej krawędzi)

Literatura: 
M. Ratajczak, Get Eugeniusza Stan-
kiewicza, Wrocław 2015, s. 176–183 
(s. 177 il.).
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Wklęsłodruk, karton
18,5 × 15,3 cm (odcisk płyty: 15,1 × 11 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/321

Intaglio, cardboard
18,5 × 15,3 cm (plate imprint: 15,1 × 11 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/321

Rebus 20, 1983 Rebus 20, 1983239. 

W centrum kompozycji w formie stojącego 
prostokąta nagi mężczyzna z rozłożonymi  
rękami i nogami, którego głowa zakryta jest 
deltoidem. Po jego prawej stronie (heraldycz-
nie) cyfra 3. Nogi ustawione na dwóch kulach. 
Pachy i krocze przebite kolcami. Z prawej stro-
ny (heraldycznie) kolec przeszywający pachę 
przebija także znajdujące się obok serce. Pod 
mężczyzną kolejna postać, której nogi wiszą 
w powietrzu. Kolec przenika jej głowę, która 
jest zacieniowana, tak że nie widać rysów 
twarzy. Jego drugi koniec wychodzi przez 
podbrzusze. Postać ubrana w bluzkę z literą 
e, krótkie spodenki oraz buty ze spiczastymi 
czubkami. W górnej części kompozycji cztery 
deltoidy opisane cyframi: 1, 2, 4, 5. Po prawej 
stronie (heraldycznie) centralnej postaci w ko- 
lumnie stylizowane gotyckie litery. Po lewej  
odręczny napis: „E. Stankiewicz / 5 październik /  
1983 Wrocław” w lustrzanym odbiciu. Dolna 
część kompozycji złożona z zaciemnionej 
kuli po prawej stronie (heraldycznie), nad któ-
rą drukowana litera R, zygzakowatego węża  
z otwartym pyskiem i wysuniętym językiem 
w centrum oraz ostrosłupa zakończonego 
chorągiewką, pod którym cyfra 9. Z lewej 
strony (heraldycznie) odwrócony stożek, nad 
którym stylizowana litera m.

Napisy: 
Rebus XX (ołówkiem, pod odciskiem płyty);  
E. Stankiewicz / 5 październik / 1983 Wrocław 
(w lustrzanym odbiciu) / G / rog / (element  
grafiki)

Na odwrociu: 
11/28 (ołówkiem, przy górnej krawędzi)

Literatura: 
M. Ratajczak, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Wro- 
cław 1995, il. 36c; Tenże, Get Eugeniusza Stan-
kiewicza, Wrocław 2015, s. 176–183.

JB

Wklęsłodruk, papier
19,2 × 15,1 cm (odcisk płyty: 15 × 11 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/314

Intaglio, paper
19,2 × 15,1 cm (plate imprint: 15 × 11 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/314

Rebus 19, 1983 Rebus 19, 1983238. 

Wieloelementowa kompozycja, w której do-
minuje ciało ludzkie w półpostaci z krągłymi 
piersiami, proporcjonalnie małą głową i bar-
dzo długą brodą. Prawa ręka w nienaturalnej 
pozycji (zgięta pod katem prostym) podob-
nie jak pierś, na której szczycie (sutku) znaj-
duje się zatknięta na iglicy wstęga. Lewa ręka 
odcięta na wysokości łokcia. Osobno przed- 
ramię z dłonią, która dotyka brody. Wzdłuż 
ciała napis: N Kru. Pod ramieniem: W I L e. 
Nad ciałem lecąca kometa. Na wysokości 
ciała, przy lewej krawędzi kompozycji, fan-
tazyjne przedstawienie groteski: na sześcia-
nie kula, na niej półksiężyc, na nim wsparty 
na kurzej stopie stwór – ryba z głową lwa  
w koronie, ozdobiona wijącym się ogonem 
w postaci wici roślinnej. W dolnej części pola 
kompozycji motyw krzyży, kielicha kwiato-
wego, trójramiennej gwiazdy, głowy ptaka  
z profilu, z długim i starannie zawiniętym  
językiem, litera L, liczba 1/5. Całość mono- 
chromatyczna.

Napisy: 
Rebus XIX (przy dolnej krawędzi); N.Kru; 
W.I.Le; L; 15 (elementy grafiki)

Na odwrociu: 
11/26 (przy górnej krawędzi)

Literatura: 
M. Ratajczak, Get Eugeniusza Stankiewicza, 
Wrocław 2015, s. 176–183.
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Wklęsłodruk kolorowany, papier
28,1 × 19,5 cm 
(odcisk płyty: 15 × 11 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/312

Colored intaglio, paper
28,1 × 19,5 cm 
(plate imprint: 15 × 11 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/312

Rebus 22, 1983 Rebus 22, 1983241. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
W centrum głowa zwierzęcia z rogiem ujęta 
z lewego profilu i zamknięta w trójkąt. Róg 
długi, zawinięty w pełen łuk. Z jego końcem 
krzyżuje się głowa węża, którego ciało wy-
gięte jest w łuk i układa się analogicznie do 
poroża naprzeciw niego. Nad centralnym 
wizerunkiem, w lewym narożu, postać ze 
spiczastymi wąsami i brodą, ujętymi geo-
metrycznie. Prawa połowa twarzy opraco-
wana drobnymi kreskami w kolorze, lewa 
jasna. Pod twarzą: Nr 16. W prawym narożu  
kompozycja ułożona z grupy ozdobnie 
opracowanych kolorowych liter: A, Y, Z, X, g. 
Centralnie pod głową rogatego zwierzęcia 
równanie matematyczne, przedstawione 
graficznie z użyciem słów: fünf piątych = 
1,000000. Nad cyfrą 1,000000 ozdobna, 
czerwona litera A. Po lewej stronie odznaka  
wojskowa w formie krzyża. Przy dolnej kra-
wędzi gąsienica umieszczona na linii roz-
piętej pomiędzy dwoma kropkami. Rebus  
kolorowy.

Napisy: 
Nr 16; AYZXg; fünf/piątych = 1,0000000 
(elementy grafiki)

Na odwrociu: 
11/19 (przy górnej krawędzi)

Literatura: 
M. Ratajczak, Get Eugeniusza Stankiewicza, 
Wrocław 2015, s. 176–183.

MTM

Wklęsłodruk kolorowany, papier
30 × 23,1 cm 
(grafika: 23,6 × 16,5 cm, 
odcisk płyty: 14,9 × 10,9 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/308

Colored intaglio, paper
30 × 23,1 cm 
(graphics: 23,6 × 16,5 cm, 
plate imprint: 14,9 × 10,9 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/308

Rebus 21, 1983 Rebus 21, 1983240. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Dominującym elementem głowa mężczyzny 
ujęta z profilu, ze spiczastą, zgeometryzowa-
ną brodą i czerwoną kulką na nosie. Obok 
niego czerwony wąż wygięty w półksiężyc. 
Głowa (czubek, tył, dół) ujęta w proste linie 
(fragment prostokąta). Boczną, od prawej 
(heraldycznej) strony, i górną linię kompozy-
cji wyznacza wąż zgięty w ¼ wysokości od 
góry, pod kątem prostym. Przy spiczastym 
ogonie gada cyfra 2. Po drugiej stronie ogona 
z cyfrą 1 głowa psa (motyw Ciapka) z chorą-
giewką w pysku. Zwierzę w ujęciu z prawego 
profilu, całość w kolorze czerwonym. Z cyfrą 
3 monochromatyczny wizerunek fragmentu 
twarzy (nos, otwarte usta z odsłoniętymi zę-
bami), na której siedzi ptak. Obok cztery kropki  
w układzie wertykalnym.

Sygnatury: 
Get 83 (ołówkiem, w prawym dolnym rogu 
odcisku płyty)

Napisy: 
14/25; Rebus 21 (przy dolnej krawędzi odcisku 
płyty)

Na odwrociu: 
11/21 (przy górnej krawędzi)

Literatura: 
M. Ratajczak, Get Eugeniusza Stankiewicza, 
Wrocław 2015, s. 176–183.

MTM
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Wklęsłodruk, papier
18,4 × 15,3 cm 
(odcisk płyty: 18,4 × 15,3 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/310

Intaglio, paper
18,4 × 15,3 cm 
(plate imprint: 18,4 × 15,3cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/310

Rebus 24, 1983 Rebus 24, 1983243. 

Dominującym elementem kompozycji jest 
głowa mężczyzny z wbitymi w nią dziobami 
ptaków. Ranią mężczyznę w prawe oko, pra-
we nozdrze, usta i lewe ucho. Z ran wypły-
wają krople krwi, które wpadają do czterech 
różnych kielichów, oznaczonych cyframi: 
1, 2, 3, 4. Krople znajdują się przy głowach 
ptaków. Nad głową inskrypcja: „Niech wyje”. 
Strzałka z czoła mężczyzny skierowana w le- 
wy górny róg kompozycji wskazuje motyw 
oka opatrzności, pod którym głowa ptaka 
trzymającego w dziobie ręcznik. W dolnym 
polu kompozycji dwie skrzyżowane gałąz-
ki laurowe jako symbol nagrody. W lewym 
dolnym rogu wąż, którego połowa korpusu 
ułożona jest w formie ekierki z zaznacze-
niem kąta prostego. Gad łapie własny ogon, 
domykając łukiem fantazyjną kompozycję. 
Powyżej falujące ciało węża skrzyżowane 
z nierealnym wężoptakiem na kształt znaku 
X. Pomiędzy przeciętymi stworami cyfry: 4 
(dotyczy także wizerunku kielicha), 5, 6, 7. 
Całość monochromatyczna.

Napisy: 
Niech wyje (nad głową); Rebus XXIV (przy 
dolnej krawędzi)

Na odwrociu: 
11/25 (przy górnej krawędzi)

Literatura: 
M. Ratajczak, Eugeniusz Get-Stankiewicz, 
Wrocław 1995, il. 36d; Tenże, Get Eugeniusza 
Stankiewicza, Wrocław 2015, s. 176–183, il.

MTM

Wklęsłodruk, papier
18,8 × 15,1 cm 
(odcisk płyty: 15 × 11 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/309

Intaglio, paper
18,8 × 15,1 cm 
(plate imprint: 15 × 11 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/309

Rebus 23, 1983 Rebus 23, 1983242. 

Dominującym elementem kompozycji jest 
siedzący kot. Z prawej strony zwierzęcia 
ostrosłup. Nad grzbietem kota sześć kropli 
ułożonych w krzywą linię (łuk), zakończo- 
ną motywem dłoni z wyciągniętym pal-
cem wskazującym. Pod zwierzęciem dłoń 
trzymająca w dwóch palcach patyk, który 
w paszczę chwyta wąż. Wizerunek gada 
przy patyku krzyżuje się z drugim wężem 
na wzór znaku X. Nad nimi ozdobna litera 
K. Poniżej cyfra 19. Całość monochroma-
tyczna.

Napisy: 
XXIII (przy dolnej krawędzi)

Na odwrociu: 
11/24 (przy górnej krawędzi)

Literatura: 
M. Ratajczak, Get Eugeniusza Stankiewicza, 
Wrocław 2015, s. 176–183.

Publikowany: 
Czas przez nikogo niezłapany, Wschowa 
2016–2017 (folder towarzyszący wystawie).
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Miedzioryt, papier
9 × 6,9 cm (odcisk płyty: 8 × 5,9 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/287, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/283–MZW/S/286, MZW/S/288–MZW/S/296

Copperplate engraving, paper
9 × 6,9 cm (plate imprint: 8 × 5,9 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/287, 
with Inventory no.
MZW/S/283–MZW/S/286, MZW/S/288–MZW/S/296

Ex libris M. [Mohammeda] 
B. Gameela, 1984

M. [Mohammed] B. Gameel 
ex libris, 1984

245. 

Kompozycja w formie stojącego prosto-
kąta. Na skośnej osi, biegnącej od prawe-
go górnego do lewego rogu, wąż zgięty 
w kształt cyfry 7. Gad ma szeroko roz-
warty pysk i wyciągnięty język, nad nim 
część napisu: „Ex”, pod nim druga: „Libris”. 
W tułów węża wbity sztylet, na którego 
rękojeści siedzi tyłem do zwierzęcia ptak 
w ujęciu z prawego profilu. Pod sztyletem 
trzy krople krwi. Pod ptakiem dalsza część 
napisu.

Napisy: 
Ex/ Libris/ dr med./ M./ B./ Gameel; 75 
(element grafiki)

Na odwrociu: 
13/9/14 graf (na kartonie, przy górnej kra-
wędzi)

Pieczątki na kartonie: 
1. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza
2. sculpsit Get Stankiewicz / del.
3. odb. / J. S. (przy dolnej krawędzi)

Publikowany: 
Miedzioryty Eugeniusza Geta-Stankiewi-
cza, Legnica 1993, il. 5; J. M. Szymański, 
Ekslibrisy Eugeniusza Stankiewicza „Ge-
tasa”. Spis prac z lat 1965–1991, Warszawa 
1993, s. 24, poz. 87.

MTM

Akwaforta, mezzotinta, papier
50,1 × 35 cm 
(w świetle: 34,5 × 20,5 cm, 
odcisk płyty: 32,8 × 19,8 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/268

Etching, mezzotint, paper
50,1 × 35 cm 
(in the light: 34,5 × 20,5 cm, 
plate imprint: 32,8 × 19,8 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/268

Klasyka polska, 1984 Polish Classic, 1984244. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Na osi 
głowa klauna (charakterystyczne duże usta i kulka za-
łożona na nos, przywiązana sznurkiem wokół głowy) 
z lewego profilu. U podstawy wąż z kulką w pysku 
wygięty w półłuk. Głowa gada sięga wysokości nosa 
klauna, koniec ogona niemalże czubka głowy. Na  
wysokości fryzury w formie czuba z trzema kulkami –  
przypominającego ogon węża – maska wenecka po 
prawej stronie, ujęta z prawego profilu, zaczepiona 
nitką o czub klauna. Po lewej miniaturowa głowa fan-
tastycznego stwora z twarzą mężczyzny z zarostem, 
ujętą z lewego profilu, na jej czubku oko i ogon węża. 
Pod głową półłuk z gałązki lauru.

Sygnatury: 
Get 84 (ołówkiem, pod linią odcisku płyty)

Napisy: 
Klasyka polska; 1/25 / akwaforta / + / mezzotinta (pod 
odciskiem płyty)

Na odwrociu: 
Wrocław / 29. września 1998 r. / oprawiam (zaklejam) 
drugi raz. / Pierwsza oprawa była w cienkie, białe pas-
se-partout, czarną ramkę. / Dostałem grafikę w maju 
1985 r. (na podkładzie – kartonie, ołówkiem); 25 (przy 
zawieszce)

MTM
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Mezzotinta, miedzioryt, papier
13,9 × 16,1 cm 
(odcisk płyty: 12,6 × 14,7 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/300, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/297–MZW/S/299, MZW/S/301–MZW/S/302

Mezzotint, copperplate engraving, paper
13,9 × 16,1 cm 
(plate imprint: 12,6 × 14,7 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/300, 
with Inventory no.
MZW/S/297–MZW/S/299, MZW/S/301–MZW/S/302

Kotek, 1984

Kitten, 1984

246. 

Kompozycja zbliżona w formie do kwadratu. Na ciemnym tle głowa kota z fragmentem tu-
łowia. Duża dbałość o szczegóły, realistycznie oddana puszystość sierści zwierzęcia. Całość 
monochromatyczna.

Napisy: 
75 (na kartonie, w prawym dolnym rogu)

Na odwrociu: 
13/10/6 graf. (na kartonie, przy górnej krawędzi)

Pieczątki na kartonie: 
1. del. / sculpsit Get Stankiewicz (przy dolnej krawędzi); 2. odb. J. S. (w prawym dolnym rogu)

Publikowany: 
Miedzioryty Eugeniusza Geta-Stankiewicza, Legnica 1993, il. 12; M. Ratajczak, Get Eugeniu-
sza Stankiewicza, Wrocław 2015, s. 236; Czas przez nikogo niezłapany, Wschowa 2016–2017 
(folder towarzyszący wystawie); Małe miasto wielkich przeżyć. Przewodnik po Wschowie dla 
dzieci i nie tylko... oprac. M. Birut, Wschowa 2017, s. 25.

MTM
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Mezzotinta, miedzioryt, karton
16,2 × 11 cm 
(odcisk płyty: 14,9 × 9,7 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/326, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/324–MZW/S/325,
MZW/S/327–MZW/S/335

Mezzotint, copperplate engraving, 
cardboard
16,2 × 11 cm 
(plate imprint: 14,9 × 9,7 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/326, 
with Inventory no.
MZW/S/324–MZW/S/325, 
MZW/S/327–MZW/S/335

Autoportret z przyklejonym 
kijem, 1985 (20 XII)

Self-portrait with a glued 
stick, 1985 (20 XII)

248. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Jasna prostokątna ramka o zaokrąglonych 
narożnikach. W niej portret na czarnym tle: 
głowa mężczyzny ujęta z prawego profilu. 
Ma wysokie czoło, krótkie włosy odsłania-
jące ucho i gęstą brodę oraz wąsy. Wzrok 
zwrócony lekko ku górze, na nosie okrągłe 
okulary. Ukazany fragment twarzy przecina 
odchylony od pionu kij, który na wysoko-
ści od skroni do ust przyklejony jest ciemną 
taśmą. Kij przechodzi przez całą wysokość 
kompozycji, łącząc się z ramką.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stan- 
kiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Klisowska,  
J. Stankiewicz, Legnica 1993, nr 15.

MTM

Miedzioryt, papier
8,7 × 8,8 cm 
(odcisk płyty: 7,4 × 7,5 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/289, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/283-MZW/S/288, 
MZW/S/290-MZW/S/296

Copperplate engraving, paper
8,7 × 8,8 cm 
(plate imprint: 7,4 × 7,5 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/289, 
with Inventory no. 
MZW/S/283-MZW/S/288, 
MZW/S/290-MZW/S/296

Myszka tocząca 
kulę, 1984

Little mouse 
rolling a ball, 1984

247. 

Kompozycja w formie zbliżonej do kwadratu. Wizerunek 
kroczącej myszy z ludzką twarzą, nogami i dziobem jak 
u ptaka. Przed nią ciemna kula. Fantastyczne zwierzę uję-
te z lewego profilu wypełnia prawą stronę kompozycji. 
Uwagę zwracają nieproporcjonalnie duże uszy. Całość 
monochromatyczna.

Napisy: 
75 (na kartonie, w prawym dolnym rogu)

Na odwrociu: 
13/9/14 graf (na kartonie, przy górnej krawędzi)

Pieczątki na kartonie: 
1. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza; 2. sculpsit Get Stankiewicz / del. / 3. odb. / J. S. 
(przy dolnej krawędzi)

Publikowany: 
Miedzioryty Eugeniusza Geta-Stankiewicza, Legnica 1993, il. 7; M. Ratajczak, Get  
Eugeniusza Stankiewicza, Wrocław 2015, s. 236.

MTM
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Miedzioryt, papier
16,2 × 11,1 cm 
(odcisk płyty: 14,9 × 9,7 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/288, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/283–MZW/S/287,
MZW/S/289–MZW/S/296

Copperplate engraving, paper
16,2 × 11,1 cm 
(plate imprint: 14,9 × 9,7 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/288, 
with Inventory no. 
MZW/S/283–MZW/S/287, 
MZW/S/289–MZW/S/296

Autoportret z jabłkami 
na głowie, 1985 (19 XI)

Self-portrait with an apple 
on a head, 1985 (19 XI)

250. 

Kompozycja w formie stojącego pro-
stokąta. Głowa brodatego mężczyzny 
z lewego profilu z dwoma jabłkami 
przebitymi strzałą na głowie. Na nosie  
okulary z okrągłymi szkłami. Włosy 
ujęte w pukle.

Napisy: 
75 (na kartonie, w prawym dolnym rogu)

Na odwrociu: 
13/9/14 graf (na kartonie, przy górnej 
krawędzi)

Pieczątki na kartonie: 
1. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza
2. sculpsit Get Stankiewicz / del. 
3. odb. / J. S. (przy dolnej krawędzi)

Publikowany: 
Miedzioryty Eugeniusza Geta-Stankie-
wicza, Legnica 1993, il. 14; M. Ratajczak, 
Get Eugeniusza Stankiewicza, Wrocław 
2015, s. 196, 236.

MTM

Mezzotinta, miedzioryt, karton
18,4 × 10,9 cm 
(odcisk płyty: 17 × 9,6 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/331, 
współoprawny z nr. inw. 
M ZW/S/324–MZW/S/330,
MZW/S/332–MZW/S/335

Wielkie ucho szpiega, 1985249. 

Kompozycja w formie stojącego prosto-
kąta o zaokrąglonych narożnikach. Ciem-
ny przedmiot w kształcie stożka umiesz-
czony na osi przedstawienia, którego 
podstawa układa się w fałdy. Pod nimi 
widać dwie schematycznie zaznaczone 
stopy, bez zarysowanych szczegółów. 
Prawa strona stożka (heraldycznie) jest 
jaśniejsza, na fałdach światłocień. W po-
łowie wysokości figury duże, realistycznie  
przedstawione ucho. Całość monochro-
matyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta 
Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Kli-
sowska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, nr 13. 

MTM

Mezzotint, copperplate engraving, 
cardboard
18,4 × 10,9 cm 
(plate imprint: 17 × 9,6 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/331, 
with Inventory no.
MZW/S/324–MZW/S/330, 
MZW/S/332–MZW/S/335

Spy’s big ear, 1985
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Serigrafia, mezzotinta, akwaforta, papier
50 × 35 cm, 
Ślimaczek w świetle: 27,3 × 15,7 cm, 
odcisk płyty: 26,1 × 14,9 cm
Zakup 2015
Nr inw. MZW/S/249

Serigraphy, mezzotint, etching, paper
50 × 35 cm, 
Little snail in the light: 27,3 × 15,7 cm, 
plate imprint: 26,1 × 14,9 cm
Purchased 2015
Inventory no. MZW/S/249

Zerżnięcie szkaradnika / 
i inne, 1985

The ripping of szkaradnik [ugly creature, monster] / 
and others, 1985

251. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta, na którą składa się 
kilka pojedynczych przedstawień. Przy górnej krawędzi w ramce  
w kształcie leżącego prostokąta o ząbkowanych krawędziach 
(górnej i dolnej) napis: „Zerżnięcie Szkaradnika / i inne” (pierwsze  
litery dwóch pierwszych wyrazów zapisane drukowanym stylem  
w kolorze czerwonym i obwiedzione kolorem pomarańczowym,  
reszta czarna; ogonki niektórych liter ozdobnie wywinięte). Poni- 
żej, w centrum kompozycji, prostokątna ramka o największych 
rozmiarach, w której przedstawienie quasi-ludzkiej twarzy uka-
zanej z lewego profilu. Twarz ma krótkie rzadkie włosy, długi nos, 
usta w szerokim uśmiechu, wzrok skierowany w górę. Z czubka 
głowy wychodzą dwa kształty przypominające nieproporcjonal-
nie duże palce ułożone w geście zwycięstwa. Przy lewej krawędzi  
pola obrazowego kolejna, mniejsza ramka w kształcie prostokąta 
o ząbkowanych krawędziach (górnej, dolnej). W ramce przed-
stawienie nieludzkiej, wydłużonej twarzy ukazanej z prawego  
profilu, o oku spoglądającym w górę i szeroko otwartych ustach, 
w których trzyma czerwoną kulę. Druga kula w miejscu nosa. Do 
obu doczepione są sznurki zawiązane z tyłu głowy. Przy prawej 
krawędzi pola obrazowego na samej górze okrągły stempel z cy- 
frą 85 w środku i napisem „GET Stankiewicz” w otoku, a poniżej  
trzy ramki ułożone jedna nad drugą. W górnej ramce, której dolna  
krawędź jest ząbkowana, czarno-białe popiersia mężczyzny uka-
zane z lewego profilu. Na nosie ma okulary i wzrok skierowany  
przed siebie, wysokie czoło, na które opadają krótkie włosy, pół- 
otwarte usta oraz krótkie wąsy i brodę. Ubrany jest w czarną bluzkę.  
Na jego głowie jeszcze jedna głowa, bardzo podobna pod wzglę-
dem fizjonomii, ale w kolorze czerwonym, która jednak przeszy-
ta jest na wylot strzałą przechodzącą przez oko i wychodzącą 
z tyłu. W lewym dolnym rogu odręczny napis: „Get”. Poniżej,  
w prostokątnej ramce kolejne przedstawienie, na które składają 
się dwie postaci: pierwsza bliżej lewej krawędzi i pod osią hory- 
zontalną to ukazany w popiersiu prawy profil mężczyzny o niena-
turalnie długim nosie, półotwartych ustach i łysej głowie pozba-
wionej szyi. Pod nim odręczny napis: „na zdrowie”. Druga postać 
znajduje się w centrum. Jest to mężczyzna ukazany z prawego 
profilu, o długich włosach sterczących w górę, szeroko otwartym 
oku, pozbawiony szyi. Z jego nosa wydobywają się kłęby pary. 
Pod postacią napis: „i co to będzie”. Przy prawej krawędzi pola  
obrazowego większy znak zapytania zaakcentowany czerwonym  
kolorem i obwiedziony żółto-pomarańczową barwą. Napis: „Get” 

bardzo jasny, znajduje się pod centralną postacią, przesunięty  
względem osi wertykalnej nieznacznie w prawo. Prostokątna ram- 
ka niżej, zawierająca kolejne przedstawienie, ma dolną krawędź 
ząbkowaną. Ukazana została dłoń wyłaniająca się zza dolnej  
krawędzi i próbująca uchwycić ukazany w górnej części czerwo- 
no-żółty przedmiot o eliptycznym kształcie, przypominający jajo.  
Dolną część kompozycji zajmuje szereg przedstawień: od lewej 
krawędzi jest to szczuropodobne stworzenie o szeroko otwartym  
oku, pyszczku z ostrymi zębami i długim falującym ogonie unie- 
sionym w górę. Ma czerwono-czarną sierść. Następnie dwa 
przedstawienia profili twarzy bardzo podobne pod względem 
fizjonomii do przedstawienia w centrum kompozycji, jednak 
jednolicie czarne z widocznymi tylko białkami oczu i zaznaczo- 
nymi kreską ustami wygiętymi w uśmiechu. Z głów obu postaci  
wyrastają palce (z postaci po lewej jeden, po prawej trzy). Następ-
nie znajduje się napis: „etc.” pisany odręcznie czarnym kolorem.  
Ostatni jest umieszczony w prawym dolnym rogu całopostaciowy  
wizerunek mężczyzny. Ukazany w ujęciu en trois quarts, z sze-
roko rozłożonymi rękami i skrzydłami wyrastającymi z pleców. 
Twarz i ręce w kolorze żółtym, na głowie pomarańczowa korona. 
Tułów stanowi różowe włochate okrycie z dwoma białymi gu-
zikami z przodu. Spodnie niebieskie, buty czarne ze spiczastymi 
noskami. Oprócz skrzydeł pomarańczowy ogon. Pod postacią 
znajduje się napis wykonany jasnym kolorem: „Get 85”. Całość 
znajduje się w ramce o kształcie odwróconego trapezu, którego 
lewy i prawy bok mają ząbkowane krawędzie.

Sygnatury: 
Get (ołówek, lewy dolny róg); Get (ołówek, centrum, przy dolnej  
krawędzi); Get (ołówek, prawy dolny róg); Get 85 (ołówek, przy 
dolnej krawędzi); Get (ołówek, przy dolnej krawędzi);

Pieczątki: 
GET Stankiewicz ’85

Napisy: 
Zerżnięcie Szkaradnika / i inne (poniżej górnej krawędzi) /  
mezzotinta Ślimaczek ’85 (grafika w centrum, poniżej dolnej kra-
wędzi) / na zdrowie/ i co to będzie? (przy prawej krawędzi) / etc. 
(przy dolnej krawędzi)

MTM
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Serigrafia, karton
16,6 × 13 cm 
(wym. programu: 19,7 × 30,2 cm)
Dar Janusza Stankiewicza, 2018
Nr inw. MZW/S/559

Serigraphy, cardboard
16,6 × 13 cm 
(dimensions: 19,7 × 30,2 cm)
Gift from Janusz Stankiewicz 2018
Inventory no. MZW/S/559

Bez tytułu, 1985

No title, 1985

252. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. W centrum głowa mężczyzny ukazana z lewego profilu. Na jej czubku lekko 
osunięta na tył czerwona korona z pięcioma trójkątnymi szczytami, umocowana czerwonym paskiem pod brodą. Twarz 
mężczyzny opracowana szkicowo.

Sygnatury: 
Get (pod wizerunkiem, ołówkiem)

Napisy: 
Na zewnętrznej stronie: TEATR / GEST / MIMU // Theater unter / der Leitung / Janusz Stankiewicz / Mimentheater / GEST / 
Powstańców Śląskich / Str. / No 137 / 53-317 Wrocław / Polen (na pierwszej stronie)

Na wewnętrznej lewej stronie: 
Die Hunde / Szenaria: nach „Das Theater” von Michel von Ghelderode / Regie: Andrzej Leparski / Musik: Bogusław Klimsa, 
Włodzimierz Plaskota / Bühnengestaltung: Wiesław Gołuch / Personalien: / der König – Janusz Stankiewicz, der Narr – Artur /  
Babiarz, die Königin – Monika Mońko / die Hexe, Hunde, Narre, Monche, Hanna Urbanek, / Jolanta Madalińska, Małgorzata 
Jagiełło, / Waldemar Błaszczyk, Zdzisław Kiedrowski, Ryszard / Kłeczek, Andrzej Popowicz, Mariusz Choroszko / und Wal-
demar Kłodnicki. / Ghelderodes Theater als Theater des Instinkts, / nicht als Theater des Intellekts. Ohne Worte, nur in der /  
Bewegung vermitteln wir Ghelderods Weltanschauung, die At- / mosphäre, die Legende seines Werks. Masken, Zwerge, 
Ironie, / Sadismus, Sinnlichkeit, Grausamkeit, Gewalt Liebe, / Essen, Geburt und Tod stellen wir mit Ihrer Hilfe dar! / Sille! in 
Reihe und Glied! Pöbel! Ein Karneval, ein wenig / düstes, so wie jedes andere Fest, an dem der Mensch mit / seinen Wün-
schen teilnimmt!

Po grafiką dopisane ręcznie ołówkiem: 
projekt i druk / Get (pomagałem / w drukowaniu / serigrafii / Janusz S.) do spektaklu / „Psy” w Monachium / 1985 r. listopad?

JB
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Mezzotinta, miedzioryt kolorowany, papier
50,1 × 35,1 cm (w świetle: 41 × 23,8 cm, 
odcisk płyty: 40,2 × 23,2 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/263

Mezzotint, colored copperplate engraving, paper
50,1 × 35,1 cm (in the light: 41 × 23,8 cm,
plate imprint: 40,2 × 23,2 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/263

Łeb w czapie z uchem i kijem, 1986

Head in a hat with an ear and a stick, 1986

254. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Głowa  
mężczyzny w ujęciu z prawego profilu w czapie  
w kształcie stożka z uchem i kijem zatkniętym za  
przepaskę. Mężczyzna w krótkich włosach i z zaro- 
stem (wąsy i broda), oczy zasłonięte kolorową cza-
pą (odcienie zieleni, żółci, czerwieni) z wyraźnym 
akcentem w kształcie nadnaturalnej wielkości ucha 
w kolorze pomarańczowym. Nakrycie głowy prze-
wiązane udrapowaną szarą szarfą, za którą zatknięty  
długi pomarańczowy kij, w tym samym odcieniu co 
ucho. Twarz mężczyzny i szarfa opracowane mono- 
chromatycznie kontrastują z barwną czapką i kijem. 

Sygnatury: 
Get 86 (ołówkiem, w lewym dolnym rogu)

Na odwrociu: 
Łeb / w czapie z uchem / i / kijem; 2/50 / miedzioryt / 
 + / mezzotinta / + / kol.; Wrocław / 26. czerwca 1986 r. /  
upał, okleiłem (dyplom z marca) / w pracowni.; Get 
wyciął 3 exlibrisy / J. Sz. i W. Ł. odbijają (300 szt.) / 
Janusz S. (na podkładzie, kartonie, ołówkiem); 25 
(przy zawieszce)

Publikowany: 
M. Ratajczak, Get Eugeniusza Stankiewicza, Wrocław  
2015, s. 206, 236.

MTM

Mezzotinta, miedzioryt, karton
11 × 16,3 cm 
(odcisk płyty: 9,7 × 14,9 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/329, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/324–MZW/S/328, MZW/S/330–MZW/S/335

Mezzotint, copperplate engraving, cardboard
11 × 16,3 cm 
(plate imprint: 9,7 × 14,9 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/329, 
with Inventory no.
MZW/S/324–MZW/S/328, MZW/S/330–MZW/S/335

Ex libris Janusza Stankiewicza – Autoportret 
z muchomorem na głowie, 1986 (15 VII)

Janusz Stankiewicz ex libris – Selfportrait
with toadstool on a head, 1986 (15 VII)

253. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Portret mężczyzny w okrągłych okularach ukazanego 
z lewego profilu. Patrzy przed siebie, ma wysokie czoło, na które nachodzą włosy, krótkie wąsy  
i brodę. Szyja zaznaczona tylko konturem. Tył głowy przechodzi płynnie w kapelusz muchomora 
z zaznaczonymi jasnymi plamkami. Całość monochromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Klisowska, J. Stankie-
wicz, Legnica 1993, nr 20.

MTM
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Miedzioryt, akwatinta, mezzotinta, papier
16,1 × 11 cm (odcisk płyty: 15 × 9,7 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/301, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/297–MZW/S/300, MZW/S/302

Copperplate engraving, aquatint, 
mezzotint, paper
16,1 × 11 cm (plate imprint: 15 × 9,7 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/301, 
with Inventory no.
MZW/S/297–MZW/S/300, MZW/S/302

Autoportret z głową 
ryby, 1986 (25 II)

Self-portrait with fish head, 
1986 (25 II)

256. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Na osi głowa mężczyzny z nałożonym na 
czubek łbem ryby. Przednie płetwy zasłaniają 
oczy postaci. Mężczyzna z zarostem. Całość 
oddana z dbałością o detal. Kompozycja mo-
nochromatyczna. Tło czarne.

Napisy: 
75 (na kartonie, w prawym dolnym rogu)

Na odwrociu: 
13/10/6 graf. (na kartonie, przy górnej krawędzi)

Pieczątki na kartonie: 
1. del. / sculpsit Get Stankiewicz (przy dolnej 
krawędzi); 2. odb. J. S. (w prawym dolnym rogu)

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stan-
kiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Klisowska,  
J. Stankiewicz, Legnica 1993, il. 16; M. Rataj-
czak, Get Eugeniusza Stankiewicza, Wrocław 
2015, s.196, 236; Czas przez nikogo niezłapany,  
Wschowa 2016–2017 (folder towarzyszący 
wystawie).

MTM

Mezzotinta, miedzioryt, karton
35,5 × 19,6 cm 
(odcisk płyty: 34 × 18,2 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/358, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/359–MZW/S/361

Mezzotint, copperplate engraving, 
cardboard
35,5 × 19,6 cm 
(plate imprint: 34 × 18,2 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/358, 
with Inventory no.
MZW/S/359–MZW/S/361

Łeb z kijami, 1986

Head with sticks, 1986

255. 

Kompozycja w formie stojącego pro-
stokąta. Popiersie mężczyzny w ujęciu 
en trois quarts ze wzrokiem skierowa-
nym na widza. Mężczyzna z wysokim 
czołem i bujnym zarostem, w okularach 
w okrągłych oprawkach. Przy dolnej 
krawędzi widoczna część ciemnego 
ubrania. Głowa wkomponowana mię-
dzy pięć długich tyczek ułożonych jak 
przy grze w bierki. Jedna z tyczek opie-
ra się na głowie mężczyzny. Centralnie 
ułożona pionowa tyczka przesłania 
fragment jego lewego oka i przechodzi 
przez całą wysokość pola obrazowego. 
Całość monochromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta 
Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Kliso- 
wska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, nr 17. 

MTM
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Miedzioryt, mezzotinta, karton
18,6 × 15,5 cm (odcisk płyty: 17,2 × 14,1 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/346, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/339–MZW/S/345

Copperplate engraving, mezzotint, cardboard
18,6 × 15,5 cm (plate imprint: 17,2 × 14,1 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/346, 
with Inventory no. nr. inw. MZW/S/339–MZW/S/345

Autoportret z okiem opatrzności, 
1986 (VII)

Self-portrait with an eye of providence, 
1986 (VII)

258. 

Kompozycja w formie stojącego pro-
stokąta przedstawia ukazaną prawym  
profilem głowę mężczyzny. Oczy prze- 
słonięte ciemną czapką w kształcie 
stożka, na której znajduje się niepro-
porcjonalnie duże oko patrzące na 
widza. Oko i skóra wokół niego potrak-
towane z dbałością o szczegóły. Poza 
zarys czapki wychodzą pojedyncze 
włoski brwi. Z górnej powieki wyrasta-
ją trzy nieproporcjonalnie duże włosy, 
układające się łukowato w lewo. Spod 
czapki widać nos, otwarte usta oraz 
fragment ciemnego ubrania. Mężczy-
zna ma krótkie włosy, wąsy i brodę. 
Całość monochromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta 
Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Kli- 
sowska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, 
nr 21.

JB

Miedzioryt, mezzotinta, papier
59 × 42,1 cm 
(w świetle: 22,6 × 18,5 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/259

Copperplate engraving, mezzotint, paper
59 × 42,1 cm 
(in the light: 22,6 × 18,5 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/259

Autoportret z kijami, 
1986 (27 II)

Self-portrait with sticks, 
1986 (27 II)

257. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Popiersie mężczyzny w ujęciu en trois quarts 
(w lewą stronę). Twarz z zarostem, w okula-
rach z owalnymi szkłami, wzrok skierowany 
na widza. Widoczne ramię i fragment klatki 
piersiowej w ciemnej odzieży. Głowa wkom-
ponowana między pięć tyczek ułożonych jak 
do gry w bierki. Centralna pionowa tyczka jest 
czerwona, opiera się na twarzy i przysłania 
lewe oko. Monochromatyczna całość kontra-
stuje z czerwienią tyczki. Miedzioryt oprawiony  
w autorskie wydzierane passe-partout.

Sygnatury: 
Get 86 (ołówkiem, w lewym dolnym rogu)

Na odwrociu: 
miedzioryt; odb. autorska; „Łeb z kijami” (przy 
prawej krawędzi, w pionie); oprawił: Janusz S. /  
Wrocław, juni 1990 r. (na podkładzie – kartonie,  
ołówkiem)

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stan-
kiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Klisowska,  
J. Stankiewicz, Legnica 1993, il. 17, 40; O mordzie.  
Na łbie, Warszawa 1996, s. 15; Get in Görlitz, 
Görlitz 2008, s. 23; M. Ratajczak, Get Eugeniu-
sza Stankiewicza, Wrocław 2015, s. 234, 236.

MTM
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Wklęsłodruk kolorowany, papier
50,1 × 35 cm 
(w świetle: 31 × 18,1 cm, 
odcisk płyty: 21 × 17 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/261

Colored intaglio, paper
50,1 × 35 cm 
(in the light: 31 × 18,1 cm, 
plate imprint: 21 × 17 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/261

Jednorożec, 1986

Unicorn, 1986

260. 

Kompozycja w formie stojącego pro-
stokąta składająca się z dwóch grafik. 
Głowa mężczyzny w ujęciu z pra-
wego profilu, z palcem na wysokości 
czoła. Mężczyzna w krótkich włosach 
i z zarostem (wąsy i broda), w okrą-
głych szkłach na nosie. Na wysokości 
czoła palec w kolorze marchewki, 
wysunięty w jednej trzeciej długości 
poza obręb głowy. Napisy częściowo 
pod odciskiem płyty, a częściowo na 
kartonie oprawy. Poniżej w passe-par-
tout z okienkiem w kształcie leżącego 
równoramiennego trójkąta trzy palce 
tworzące trójkąt. Nad lewym, wycię-
tym w ząbki bokiem passe-partout 
dopisek ołówkiem: „a gdzie piąty?”.

Sygnatury: 
Get ’86 (ołówkiem)

Napisy: 
Jednorożec; 1/10 (pod odciskiem pły-
ty) wklęsłodruk / kolorowany / a gdzie 
piąty? (na passe-partout)

Motyw użyty na plakacie teatralnym 
do sztuki Juliusza Słowackiego Kordian  
w Teatrze Nowym w Warszawie (1986). 

MTM

Serigrafia, papier
21,6 × 16 cm
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/277

Serigraphy, paper
21,6 × 16 cm
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/277

Autoportret z tęczą, 1986 Self-portrait with a rainbow, 1986259. 

Kompozycja w formie stojącego prostoką-
ta. Postać kroczącego mężczyzny w ujęciu 
z profilu (z lewej strony), z ogonem zamy-
kającym się w krąg. Sylwetka zaznaczona 
konturem, twarz z zarostem i włosami 
na głowie uniesiona lekko w górę, wzrok 
skierowany w górę na czerwoną linię. Brak 
szczegółów sugerujących ubranie. Mono- 
chromię kompozycji łamie czerwona linia 
w lewej górnej części ogona. Przy tylnej 
nodze (prawej) słowo „autoportret”, pod-
kreślone czarną linią. W słowie „tęczą” litery 
ę i ą z dekoracyjnie potraktowanym ogon-
kiem. Dodatkowo przy przedniej lewej 
nodze (litera – monogram autora) E, środ-
kową kreskę tworzy linia krzywa (schemat 
dwóch skrzydeł ptaka). Pod literą E w linii 
prostej litera S.

Sygnatury: 
Get 86 (pod wizerunkiem, ołówkiem)

Napisy: 
autoportret / z / tęczą (pod wizerunkiem); 
Ex libris Eugeniusza Stankiewicza

Publikowany: 
M. Ratajczak, Get Eugeniusza Stankiewicza, 
Wrocław 2015, s. 236; J. M. Szymański, Eks-
librisy Eugeniusza Stankiewicza „Getasa”. 
Spis prac z lat 1965–1991, Warszawa 1993, 
s. 3, 25, poz. 89.

MTM
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Miedzioryt, ołówek, papier
50 × 35 cm 
(w świetle: 25,1 × 19 cm, 
odcisk płyty: 23,3 × 18 cm)
Zakup 2015
Nr inw. MZW/S/250

Copperplate engraving, pencil, paper
50 × 35 cm 
(in the light: 25,1 × 19 cm, 
plate imprint: 23,3 × 18 cm)
Purchased 2015
Inventory no. MZW/S/250

Autoportret z uchem 
opatrzności i kolcami, 1986

Self-portrait with an ear 
of providence and thorns, 1986

261. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Centralną część zajmuje ujęte w prostokątną ramkę 
przedstawienie, na które składa się twarz mężczyzny w ujęciu z prawego profilu, palec oraz ucho 
wyrastające z czerwonego trójkąta, z trzema żółtymi szpilami wychodzącymi z jego boków.  
Trójkąt z uchem zajmuje centrum pola obrazowego i odchylony jest pod kątem od osi wer-
tykalnej. Zasłania część głowy mężczyzny i jednym bokiem wbija się w jego policzek. Twarz 
oddana z dbałością o szczegóły. Mężczyzna jest łysy na czubku głowy, nosi okulary z okrągłymi  
szkłami, ma bujny zarost. Na wysokości jego ust, w geście sugerującym zachowanie ciszy, odcięty  
przy podstawie nieproporcjonalnie duży palec. Pod przedstawieniem mieszczące się w ramce  
napisy. Od lewego rogu: ułamek, którego cyfry pod kreską są nieczytelne; „miedzioryt ad.”, 
„uchem opatrzności”, „Get 86”. Pod ramką, w dolnej strefie obrazowej szereg przedstawień. Od 
lewej krawędzi zacieniowany kształt przypominający profil ludzkiej głowy z nienaturalnie dużą 
łysą czaszką i długim nosem z wąsami i brodą. Nad nim po łuku zapisane ozdobnym pismem: 
„Unoszący się łeb nad rzymską trójką”, a pod nim rzymska cyfra III. Następnie szkicowe przedsta-
wienie męskiego profilu (prawy bok), z wysokim czołem i zaznaczonymi z tyłu rzadkimi włosami,  
brodą i wąsami, długim nosem i gęstymi brwiami. Mężczyzna ma wzrok skierowany przed 
siebie, pod nim napis ozdobną czcionką: „z attycką trójnogą”. Obok przedstawienie częściowo 
zacienionego trójkąta, z którego trzech boków wychodzą pojedyncze ludzkie nogi. Ostatnim 
elementem jest ujęta z prawego profilu twarz mężczyzny, który patrzy przed siebie, z krótkimi 
kręconymi włosami, gęstymi brwiami oraz długim podbródkiem pozbawionym zarostu. W strefie  
między trójkątem a ostatnim profilem zapisany podobnie jak poprzednie ozdobną czcionką napis:  
„Z Parysem bez bogiń”.

Sygnatury: 
Get 86 (w prawym dolnym rogu)

Napisy: 
1/20; miedzioryt kol.; Z uchem opatrzności (pod odciskiem płyty); Unoszący się łeb nad rzymską 
trójką; z / attycką / trójnogą; Z / Parysem / bez bogiń (na passe-partout)

MTM
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Miedzioryt, karton
14,5 × 10,3 cm 
(odcisk płyty: 12,9 × 8,8 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/327, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/324–MZW/S/326, 
MZW/S/328–MZW/S/335

Copperplate engraving, cardboard
14,5 × 10,3 cm 
(plate imprint: 12,9 × 8,8 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/327, 
with Inventory no.
MZW/S/324–MZW/S/326, 
MZW/S/328–MZW/S/335

Ex libris Eugeniusza Geta 
Stankiewicza – Okrągła 
postać z pierzastym 
ogonem, 1987

Eugeniusz Get Stankiewicz 
ex libris – Round character 
with feathered tail, 1987

263. 

Kompozycja w formie stojącego pro-
stokąta. Na jasnym tle idący mężczyzna  
z pierzastym ogonem, zamykającym się 
w formie okręgu. Jego tułów ma okrągły 
kształt, bez zaznaczonych ramion ani rąk. 
Brak szczegółów sugerujących ubranie. 
Mężczyzna patrzy w górę, krótkie włosy 
zaznaczone w formie kilku kresek, broda  
i wąsy. Nosi okrągłe okulary. Nad ogo-
nem, po lewej stronie (heraldycznie) lekki 
zarys łukowatej linii. Przy stopach męż-
czyzny zaznaczony cień. Światło pada  
z lewej (heraldycznie) strony. Całość  
monochromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta 
Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Kliso- 
wska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, nr 30. 

JB

Miedzioryt, mezzotinta, karton
24,7 × 19,5 cm (odcisk płyty: 23,4 × 18,1 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/349, współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/347–MZWS/348, MZW/S/350–MZW/S/352

Copperplate engraving, mezzotint, cardboard
24,7 × 19,5 cm (plate imprint: 23,4 × 18,1 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/349, with Inventory no.
MZW/S/347–MZW/S/348, MZW/S/350–MZW/S/352

Autoportret z uchem i kolcami, 1987 (11 X) Self-portrait with an ear and thorns, 1987 (11 X)262. 

Kompozycja w formie stojącego pro-
stokąta. Monochromatyczne przed- 
stawienie, na które składa się twarz 
mężczyzny w ujęciu z prawego profilu, 
palec oraz ucho wyrastające z trój-
kąta, z trzema szpilami wychodzą-
cymi z jego boków. Trójkąt z uchem  
zajmuje centrum pola obrazowego  
i odchylony jest pod kątem od osi 
wertykalnej. Zasłania część głowy 
mężczyzny i jednym bokiem wbija się 
w jego policzek. Twarz umieszczona 
na osi diagonalnej i oddana z dbało-
ścią o szczegóły. Mężczyzna jest łysy 
na czubku głowy, nosi okulary z okrą-
głymi szkłami, ma bujny zarost. Na 
wysokości jego ust, w geście sugeru-
jącym zachowanie ciszy, znajduje się 
odcięty przy podstawie palec.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza 
Geta Stankiewicza 1982 – luty 1993, 
red. I. Klisowska, J. Stankiewicz, Legnica  
1993, nr 22.

JB
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Miedzioryt, papier
12,4 × 9,4 cm (odcisk płyty: 10,6 × 7,8 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/283, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/284–MZW/S/296

Copperplate engraving, paper
12,4 × 9,4 cm (plate imprint: 10,6 × 7,8 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/283, 
with Inventory no. MZW/S/284–MZW/S/296

Ex libris Krzysztofa Jasińskiego, 1987 Krzysztof Jasinski ex libris, 1987264. 

Kompozycja ex librisu zamknięta w dwóch stojących prostokątach (jeden w drugim). W środ-
kowym głowa mężczyzny z lewego profilu, z przypiętym do policzka i skroni przedmiotem  
w kształcie tyczki, wychodzącym poza górne pole kompozycji. Mężczyzna w okularach  
z okrągłymi szkłami. Włosy ujęte w pukle. W zewnętrznym prostokącie napis o kroju liter przy-
pominającym ozdobne ręczne pismo.

Napisy: 
ex / libris / K. Jasińskiego (ex – przy pionowej krawędzi z lewej strony, libris – vis-à-vis, przy 
pionowej krawędzi, z prawej strony, K. Jasińskiego – przy poziomej dolnej krawędzi); 75 (na 
kartonie, w prawym dolnym rogu)

Na odwrociu: 
13/9/14 graf (na kartonie, przy górnej krawędzi)

Pieczątki:
1. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza; 2. sculpsit Get Stankiewicz / del.; 3. odb. / J. S. (na kartonie, 
przy dolnej krawędzi)

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Klisowska,  
J. Stankiewicz, Legnica 1993, il. 28; Ekslibrisy Eugeniusza Stankiewicza „Getasa”. Spis prac z lat 
1965–1991, J. M. Szymański, Warszawa 1993, s. 25, poz. 93; M. Ratajczak, Get Eugeniusza Stan-
kiewicza, Wrocław 2015, s. 196, 236.

MTM
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Miedzioryt, karton
9,8 × 13,3 cm (odcisk płyty: 8,4 × 11,9 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/361, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/358–MZW/S/360

Copperplate engraving, paper
9,8 × 13,3 cm (plate imprint: 84 × 11,9 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/361, 
with Inventory no. MZW/S/358–MZW/S/360

Kolczasty ptak, 1987 Prickly bird, 1987266. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Centrum pola obrazowego 
zajmuje przedstawienie fantastycznego ptaka z zawiniętym ogonem 
zakończonym pazurem. Głowa zwierzęcia zwrócona prawym profilem, 
skrzydła rozłożone jak do lotu, ukształtowane sinusoidalnie. Przez pierś 
ptaka przechodzą na wylot trzy długie kolce. Całość monochromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stan-
kiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Klisowska,  
J. Stankiewicz, Legnica 1993, nr 23.

JB

Miedzioryt, papier
11,3 × 8,3 cm (odcisk płyty: 9,8 × 6,8 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/286, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/283–MZW/S/285, 
MZW/S/287–MZW/S/296

Copperplate engraving, paper
11,3 × 8,3 cm (plate imprint: 9,8 × 6,8 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/286, 
with Inventory no.
MZW/S/283–MZW/S/285, 
MZW/S/287–MZW/S/296

Ex libris Zbigniewa Michaela 
Legutko, 1987

Zbigniew Michael Legutko 
ex libris, 1987

265. 

W stojący prostokąt wpisana kompozycja. 
Postać trzymająca obrócony kwadrat z wi-
zerunkiem oka kroczy w lewą stronę. Przy 
górnej krawędzi napis.

Napisy: 
Ex libris (z ozdobnie ujętą literą r); Z• Michael 
Legutko (ozdobne Z, g, k); 75 (ołówkiem na 
kartonie, przy dolnej krawędzi)

Na odwrociu: 
13/9/14 graf (na kartonie, przy górnej krawędzi)

Pieczątki: 
1. z kolekcji  / Janusza / Stankiewicza
2. sculpsit Get Stankiewicz / del.
3. odb. / J. S. (na kartonie, przy dolnej krawędzi)

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta 
Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Kli-
sowska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, il. 26; 
Ekslibrisy Eugeniusza Stankiewicza „Getasa”. 
Spis prac z lat 1965–1991, J. M. Szymański, 
Warszawa 1993, s. 25, poz. 95.

MTM
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Miedzioryt, karton
26,9 × 17,5 cm 
(odcisk płyty: 25,5 × 16,1 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/348, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/347, MZW/S/349–MZW/S/352

Copperplate engraving, cardboard
26,9 × 17,5 cm 
(plate imprint: 25,5 × 16,1 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/348, 
with Inventory no.
MZW/S/347, MZW/S/349–MZW/S/352

Łeb z wężem, 1987 (IV)

Head with a snake, 1987 (IV)

268. 

Przedstawienie głowy mężczyzny w ujęciu 
z prawego profilu. Jej fragment przesłania  
zwinięty spiralnie stwór o długim, pokrytym  
łuskami ciele węża i głowie ptaka. Mężczy-
zna jest łysy na czubku głowy, ma brodę 
układającą się w pukle i wąsy. Tułów stwo-
rzenia sięga ucha i nosa postaci, a następnie  
skręca się spiralnie na wysokości niewido- 
cznej skroni z drugiej strony głowy. Ptasi 
łeb znajduje się ponad głową mężczyzny. 
Całość monochromatyczna.

Pieczątki: 
del. sculpsit Get Stankiewicz (pod grafiką, 
na brystolu)

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stan- 
kiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Klisowska, 
J. Stankiewicz, Legnica 1993, nr 25.

JB

Miedzioryt, karton
29,4 × 21,5 cm 
(odcisk płyty: 28 × 20,1 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/347, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/348–MZW/S/352

Copperplate engraving, cardboard
29,4 × 21,5 cm 
(plate imprint: 28 × 20,1 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/347, 
with Inventory no.
MZW/S/348–MZW/S/352

Łeb z wężem, 1987 (22 IV)

Head with a snake, 
1987 (22 IV)

267. 

Kompozycja w formie stojącego prosto-
kąta. Przedstawienie mężczyzny z łysą 
czaszką ukazanego z lewego profilu,  
z fantastycznym wężem, którego długie 
ciało zwija się w trójkąt. Wzrok posta- 
ci skierowany przed siebie, delikatne 
zmarszczone brwi, bujny zarost i wąsy, 
zaznaczona część szyi i fragment koł-
nierza ubrania. Wąż o głowie ptaka trzy-
ma w dziobie swój ogon, który na końcu  
ma lekko falisty kształt. Łuskowate cia- 
ło układa się w trójkąt. Jego dolna 
podstawa znajduje się na wysokości 
ucha mężczyzny i przesłania je. Ptasia  
głowa umieszczona jest nad głową  
mężczyzny. Całość monochromatyczna. 

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta 
Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Kli- 
sowska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, 
nr 24.

JB
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Miedzioryt, papier
36,5 × 24,8 cm 
(odcisk płyty: 35,6 × 23,5 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/282, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/281
Konserwacja 2016

Copperplate engraving, paper
36,5 × 24,8 cm 
(plate imprint: 35,6 × 23,5 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/282, 
with Inventory no. MZW/S/281
Conservation 2016

Autoportret – Jednorożec, 1988

Self-portrait – Unicorn, 1988

270. 

Głowa mężczyzny w ujęciu z prawego profi-
lu z palcem na wysokości czoła. Mężczyzna  
o wygolonej głowie i bujnym zaroście brody, ze 
starannie wymodelowanymi, kształtnymi pu-
klami. Ma otwarte usta i wyciągnięty język. Na 
wysokości czoła pojedynczy palec, wysunięty 
w jednej trzeciej długości poza obręb głowy.

Napisy: 
75% (ołówkiem na kartonie, w prawym dolnym 
rogu)

Na odwrociu: 
1 / 13/1/3 szt (na kartonie, przy górnej krawędzi)

Pieczątki: 
1. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza
2. del. sculpsit Get Stankiewicz
3. odb. J. S.
4. odcisk palca (na kartonie)

Publikowany:
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stan-
kiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Klisowska,  
J. Stankiewicz, Legnica 1993, il. 40.

MTM

Miedzioryt, mezzotinta, papier
11,4 × 8 cm (odcisk płyty: 10 × 6,6 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/292, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/283–MZW/S/291, MZW/S/293–MZW/S/296

Copperplate engraving, mezzotint, paper
11,4 × 8 cm (plate imprint: 10 × 6,6 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/292, 
with Inventory no.
MZW/S/283–MZW/S/291,  MZW/S/293–MZW/S/296

Ptaki, 1987 Birds, 1987269. 

Kompozycja w formie stojącego prostoką-
ta. Centralnie na osi dwa obejmujące się,  
wtulone w siebie ptaki. Poniżej krajobraz  
z trzema drzewami. Ptaki ujęte z profilu. 
Większy ptak z prawego profilu, mniejszy 
(głowa na wysokości szyi partnera) z lewego.  
Pióra zwierząt opracowane indywidualnie 
z dbałością o szczegóły. Kompozycja mo-
nochromatyczna.

Napisy: 
75 (na kartonie, w prawym dolnym rogu)

Na odwrociu: 
13/9/14 graf (na kartonie, przy górnej kra-
wędzi); Ex libris Jadwigi Berlin

Pieczątki na kartonie: 
1. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza; 2. scul- 
psit Get Stankiewicz / del.; 3. odb. J. S. (przy 
dolnej krawędzi)

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stan-
kiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Klisowska,  
J. Stankiewicz, Legnica 1993, nr 32.

Motyw użyty na plakacie Księżniczki czar-
dasza Imre Kálmána w Operetce Wrocław-
skiej (1980).

MTM
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Miedzioryt, papier
29,8 × 18,8 cm 
(odcisk płyty: 28,6 × 17,6cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/297, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/298–MZW/S/302

Copperplate engraving, paper
29,8 × 18,8 cm 
(plate imprint: 28,6 × 17,6cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/297, 
with Inventory no.
MZW/S/298–MZW/S/302

Autoportret ze szpilą, 1988

Self-portrait with a pin, 1988

272. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta.  
Głowa mężczyzny z gęstą brodą w ujęciu  
z prawego profilu. Czubek i tył jakby przy-
słonięte arkuszem papieru i przypięte długą  
szpilą z okrągłym łebkiem. Całość mono- 
chromatyczna.

Napisy: 
75 (na kartonie, w prawym dolnym rogu) 
Na odwrociu: 13/10/6 graf. (na kartonie, przy  
górnej krawędzi)

Pieczątki na kartonie: 
1. del. / sculpsit Get Stankiewicz (przy dolnej  
krawędzi); 2. odb. J. S. (w prawym dolnym 
rogu)

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stan- 
kiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Klisowska, 
J. Stankiewicz, Legnica 1993, il. 43.

MTM

Miedzioryt, papier
32,1 × 18,5 cm 
(odcisk płyty: 30,8 × 17,2 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/298, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/297, MZW/S/299–MZW/S/302

Copperplate engraving, paper
32,1 × 18,5 cm 
(plate imprint: 30,8 × 17,2 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/298, 
with Inventory no.
MZW/S/297, MZW/S/299–MZW/S/302

Autoportret z łysiną, 1988

Self-portrait with baldness, 1988

271. 

Kompozycja w formie stojącego prosto- 
kąta. W dolnym polu kompozycji głowa 
mężczyzny z łysiną w ujęciu z lewego 
profilu. Mężczyzna o wygolonej głowie 
i bujnym zaroście brody, ze starannie  
wymodelowanymi, kształtnymi puklami.  
Całość monochromatyczna.

Napisy: 
75 (na kartonie, w prawym dolnym rogu)

Na odwrociu: 
13/10/6 graf. (na kartonie, przy górnej 
krawędzi)

Pieczątki na kartonie: 
1. del. / sculpsit Get Stankiewicz (przy 
dolnej krawędzi); 2. odb. J. S. (w prawym 
dolnym rogu)

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta 
Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Kli- 
sowska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, 
il. 41.

MTM
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Kompozycja w formie stojącego prostokąta, w której górną część został wpisany kwadrat 
o zaokrąglonych rogach. Przedstawienie stworzenia, które łączy w sobie elementy ptaka 
i człowieka. Stoi na ludzkich nogach ubranych w spodnie i spiczaste buty, jego tułów jest 
ptasi, pierzaste skrzydła ma rozłożone jak do lotu. Ogon kształtem przypomina lilię. Na 
ptasim korpusie osadzona ludzka głowa, ukazana w trzech czwartych (lewym bokiem), ze 
wzrokiem skierowanym przed siebie. Jest to twarz mężczyzny z łysiną na czubku głowy, 
dużym nosem i ustami, nad którymi zaznaczone wąsy. Broda przechodzi bezpośrednio  
w ptasi korpus. Na głowie dwa kręcące się spiralnie rogi. Całość monochromatyczna.

Miedzioryt, karton
16,9 × 17,6 cm (odcisk płyty: 15,5 × 16,2 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/343, 
współoprawny z nr. inw. 
M ZW/S/339–MZW/S/342,MZW/S/344–MZW/S/346

Copperplate engraving, paper
16,9 × 17,6 cm (plate imprint: 15,5 × 16,2 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/343, 
with Inventory no.
MZW/S/339–MZW/S/342, MZW/S/344–MZW/S/346

Opierzony Get, 1988 Feathered Get, 1988274. 

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eu-
geniusza Geta Stankiewicza 
1982 – luty 1993, red. I. Kliso- 
wska, J. Stankiewicz, Legnica  
1993, nr 35.

MTM

Miedzioryt, papier
13,3 × 10,4 cm (odcisk płyty: 11,6 × 9,2 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/284, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/283, MZW/S/285–MZW/S/296

Copperplate engraving, paper
13,3 × 10,4 cm (plate imprint: 11,6 × 9,2 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/284, 
with Inventory no.
MZW/S/283, MZW/S/285–MZW/S/296

Jednorożec, 1988 Unicorn, 1988273. 

Głowa mężczyzny w ujęciu z lewego 
profilu z palcem na wysokości czoła. 
Mężczyzna o wygolonej głowie i buj-
nym zaroście brody, ze starannie wy-
modelowanymi, kształtnymi puklami. 
Ma otwarte usta i wyciągnięty język. 
Na wysokości czoła pojedynczy palec, 
wysunięty w jednej trzeciej długości 
poza obręb głowy.

Napisy: 
75 (w prawym dolnym rogu)
Na odwrociu: 13/9/14 graf (na kartonie, 
przy górnej krawędzi)

Pieczątki na kartonie: 
1. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza
2. sculpsit Get Stankiewicz / del.
3. odb. J. S. (przy dolnej krawędzi)

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta 
Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Kli- 
sowska, J. Stankiewicz, Legnica 1993,  
il. 38; M. Ratajczak, Get Eugeniusza 
Stankiewicza, Wrocław 2015, s. 236.

MTM
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Miedzioryt, papier
16,4 × 21 cm (odcisk płyty: 15 × 19,2 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/295, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/283–MZW/S/294, MZW/S/296

Copperplate engraving, paper
16,4 × 21 cm (plate imprint: 15 × 19,2 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/295, 
with Inventory no. MZW/S/283–MZW/S/294, MZW/S/296

Trzy palce, 1988 Three fingers, 1988276. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. 
Centralnie trzy palce krzyżujące się na kształt 
trójkąta. Całość monochromatyczna.

Napisy: 
75 (na kartonie, w prawym dolnym rogu)

Na odwrociu: 
13/9/14 graf (na kartonie, przy górnej krawędzi)

Pieczątki na kartonie: 
1. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza; 2. sculpsit Get Stankiewicz / 
del.; 3. odb. / J. S. (przy dolnej krawędzi)

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stankiewicza 1982 – luty 
1993, red. I. Klisowska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, il. 36; M. Rataj-
czak, Get Eugeniusza Stankiewicza, Wrocław 2015, s. 236.

MTM

Miedzioryt, karton
25,1 × 16 cm 
(odcisk płyty: 23,7 × 14,3 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/324, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/325–MZW/S/335

Copperplate engraving, cardboard
25,1 × 16 cm 
(plate imprint: 23,7 × 14,3 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/324, 
with Inventory no. 
MZW/S/325–MZW/S/335

Palec, 1988

Finger, 1988

275. 

Monochromatyczna kompozycja w for-
mie stojącego prostokąta. Przedstawienie 
realistycznie potraktowanego fragmentu 
ludzkiego palca. Krawędź postrzępiona 
i nieregularna. Palec przesunięty wzglę-
dem osi pionowej nieznacznie na lewo.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta 
Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Klisow- 
ska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, nr 39.

JB
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Miedzioryt, rysunek, papier
59 × 43,3 cm 
(odcisk płyty: 30,8 × 17,1 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/267

Copperplate engraving, drawing, paper
59 × 43,3 cm 
(plate imprint: 30,8 × 17,1 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/267

Autoportret z niebieskim okiem, 1988

Self-portrait with a blue eye, 1988

277. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta z trzema portretami  
na osi, kolejnym portretem przy prawej krawędzi oraz wizerun-
kiem jabłka przy lewej krawędzi. Dominującym elementem jest  
centralnie umieszczony miedzioryt – głowa mężczyzny z lewego  
profilu, oprawiony w passe-partout. Mężczyzna z ogoloną głową,  
w zaroście (broda ukształtowana w pukle), lekko zmarszczone 
brwi. Na wysokości połowy czoła aplikacja – naklejka z białego 
papieru z postrzępionymi krawędziami, u góry przyklejona po-
dwójnie szarym papierem. Na niej wizerunki dwóch głów: od 
góry ujęta z prawego profilu z niebieskim okiem, ukształtowana 
za pomocą plamy czarnej farby z jasną plamą pozostawioną na 
oko. Wycięte i wydarte oko otwiera się na niebieską kropkę nama- 
lowaną na kartonie passe-partout. Nos, zarost, włosy dorysowane  
ołówkiem. U dołu naklejki głowa mężczyzny z prawego profilu, 
z łysiną na czubku, zarostem z pejsem, włosami z długim lokiem 
z tyłu. Na naklejce inskrypcja: „Autoportret z niebieskim okiem 
i starym Parysem”. Po prawej stronie osi symetrii, na wysokości 
głowy mężczyzny, druga naklejka ze starszego papieru (kolor 
ciemniejszy od kartonu ramy) z głową kolejnej postaci. Portret 
analogiczny do rysowanego z różnicą w wyrazistości nosa, pej-
sa, loków. Inskrypcja: „Z Parysem i boginiami”. Poniżej naklejki 
z portretem, trzy czarne plamy umieszczone na osi jedna nad 
drugą, oznaczone 1, 2, 3. Ostatnia na linii dolnego okna passe-
-partout. Symetrycznie, po lewej stronie jabłko (czerwona i żółta 
kredka), z narysowanym ołówkiem podłożem.

Sygnatury: 
Get 88 (ołówkiem, pod odciskiem płyty)

Napisy: 
Autoportret / z niebieskim okiem / i starym Parysem (na rysunku);  
z Parysem i boginiami (z prawej); jabłko Parysowe (z lewej); 
Miedzioryt / z rysunkami / i / napisami / Get 88 / Wrocław (pod  
odciskiem płyty)

Na odwrociu: 
Wrocław / obraz z sierpnia 1988 r. / oprawił: Janusz S. / dnia 1. wrześ- 
nia 1988 r. / środa, ciepło / pomalowane w czasie XXIV Olimpiady  
w Seulu / wieszak w sobotę 24. września 1988 r. / to jest moje! 
Janusz S. (na podkładzie – kartonie, ołówkiem); Wrocław / 14 
października 2008 r. / wtorek, pochmurno / od 8.08.2008 była 
Olimpiada / w Pekinie. Oglądałem. / Joasia – córeczka skończyła  
40. / jutro wnuczka Ola – sprzeda / pianino – przedstawiam  
obrazki – i oglądam.; 18.10.2008 r Olgi 19 / urodziny. – studentka  
filologii angielskiej. / mam od wczoraj nową / pieczątkę „odb. J. S.”  
Janusz S. (na podkładzie, kartonie – ołówkiem); Wrocław / 12. wrze-
śnia 2011 r. / słońce, ciepło, od pocz. września i końca sierpnia... /  
poniedziałek, wczoraj 10 rocznica zamachu na WTC w N.Y.... / – 
9.09.2011 byłem na cmentarzu Osob. u Getasa / drobne chryzan-
temy i świeczka (z Dominiką R. i Jasiem) / – dzisiaj 12.09. dzwoni 
Sylwia Kuranda i mówi, że zawiozła / azalie, coś tam jeszcze, i pa-
protki... / – Olga dzisiaj na kursie „mistrzowskim” / certyfikat na UE 
z języka angielskiego / do końca września / – w D.M. – inwenta-
ryzacja / – u Tomków w Wilkszynie – 5 miesiąc! / – funkcjonują... 
od św. Jadwigi / Janusz S. (na podkładzie – kartonie, ołówkiem); 
Wrocław / 18 stycznia 2012 r. środa, słońce, +1ºC / trochę śniegu 
leży od 12.01. (pierwszy śnieg!) / Wiesia była w Oławie, przywio-
zła Ewę N. / dla Joasi N. i pojechały oglądać Iwo Stankiewicza / 
ur. 25.XII.2011 r. W. przywiozła mi / laurkę urodzinową od Olgi N.  
z Walii (Erasmus) / z wierszem Tadeusza Różewicza. / Jutro Ewa 
na 2 dni ferii przyjedzie. / i z Muzeum Wschowskiego – rozmowy  
o wystawie / w kwietniu 2012 r. ? / ew. projekt pomnika dla Getasa.  
Basia Dzikan [...] / Janusz S. 9 na podkładzie, kartonie – ołówkiem);  
14 – przy zawieszce

Publikowany: 
Małe miasto wielkich przeżyć. Przewodnik po Wschowie dla dzieci  
i nie tylko... oprac. M. Birut, Wschowa 2017, s. 23–24.

MTM
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Miedzioryt, karton
30 × 21,4 cm (odcisk płyty: 28,5 × 20,1 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/354, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/353, MZW/S/355–MZW/S/357

Copperplate engraving, paper
30 × 21,4 cm (plate imprint: 28,5 × 20,1 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/354, 
with Inventory no. MZW/S/353, MZW/S/355–MZW/S/357

Kawałek głowy w wianku, 1989 Fragment of wreath head, 1989279. 

Kompozycja w formie stojącego 
prostokąta. Przesunięte względem 
osi wertykalnej w prawo przed-
stawienie męskiej twarzy oddanej 
realistycznie z lewego profilu. Męż-
czyzna ma wysokie czoło i wzrok 
skierowany przed siebie. Wąsy i bro-
da szczegółowo opracowane, usta 
niewidoczne. Na głowie wianek  
z gałązek, z kilkoma liśćmi i owo- 
cami. Całość monochromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza 
Geta Stankiewicza 1982 – luty 1993, 
red. I. Klisowska, J. Stankiewicz, Le- 
gnica 1993, nr 51.

JB

Miedzioryt, karton
19,8 × 17,1 cm (odcisk płyty: 18,5 × 15,4 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/352, 
współoprawny z nr.inw. MZW/S/347–MZW/S/351

Copperplate engraving, paper
19,8 × 17,1 cm (plate imprint: 18,5 × 15,4 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/352, 
with Inventory no. MZW/S/347–MZW/S/351

Fragment autoportretu, 1989 Fragment of self-portrait, 1989278. 

Kompozycja zbliżona kształtem do  
kwadratu. Przedstawienie twarzy 
mężczyzny ujętej z prawego profilu  
znajduje się przy lewej krawędzi 
pola obrazowego. Twarz zwrócona  
ku górze z wzrokiem skierowa- 
nym kątem oka na widza, nos duży  
i bulwiasty. Włosy i zarost ukazane 
szczegółowo wywijają się falami  
w różne strony. Przedstawienie uję- 
te w ramkę, której prawy bok jest  
poszarpany. Całość monochroma-
tyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza  
Geta Stankiewicza 1982 – luty 1993,  
red. I. Klisowska, J. Stankiewicz,  
Legnica 1993, nr 46.

JB
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Miedzioryt, karton
19,8 × 16,5 cm (odcisk płyty: 17 × 14,1 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/341, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/339–MZW/S/340, 
MZW/S/342–MZW/S/346

Copperplate engraving, cardboard
19,8 × 16,5 cm (plate imprint: 17 × 14,1 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/341, 
with Inventory no. MZW/S/339–MZW/S/340, 
MZW/S/342–MZW/S/346

Oko Geta, 1989 (6 XII)

Get’s eye, 1989 (6 XII)

281. 

Kompozycja w formie trójką- 
ta prostokątnego. Kąt prosty  
znajduje się w prawym dol-
nym rogu. Niemal całość pola  
przedstawienia zajmuje re- 
alistycznie ukazany fragment  
ludzkiej twarzy z szeroko 
otwartym okiem w centrum.  
Skóra przy oku oddana szcze- 
gółowo. Wzrok skierowany 
na widza, tęczówkę stanowią  
koncentrycznie ułożone okrę- 
gi. Brak zaznaczonych rzęs. 
Brwi rzadkie, ale pojedyncze 
włoski są długie i układają się 
w różnych kierunkach. Ca- 
łość monochromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eu-
geniusza Geta Stankiewicza 
1982 – luty 1993, red. I. Klisow- 
ska, J. Stankiewicz, Legnica 
1993, nr 53.

JB

Miedzioryt, papier
11,9 × 9,7 cm (odcisk płyty: 8,9 × 7,3 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/290, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/283–MZW/S/289, MZW/S/291–MZW/S/296

Copperplate engraving, paper
11,9 × 9,7 cm (plate imprint: 8,9 × 7,3 cm) 
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/290, 
with Inventory no. MZW/S/283–MZW/S/289, MZW/S/291–MZW/S/296

Oko Geta, 1989

Get’s eye, 1989

280. 

Kompozycja w formie trójkąta prostokątnego. Kąt prosty znajduje się w le-
wym dolnym rogu pracy. Całość wypełniona opracowanym z dbałością 

o szczegóły wizerunkiem skóry z centralnie umieszczonym okiem.

Napisy: 
75 (na kartonie, w prawym dolnym rogu)

Na odwrociu: 
13/9/14 graf (na kartonie, przy górnej krawędzi); Ex libris  

Rafała Kasprowskiego

Pieczątki na kartonie: 
1. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza; 2. sculp- 

sit Get Stankiewicz / del.; 3. odb. J. S. (przy 
dolnej krawędzi)

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza  

Geta Stankiewicza 1982 – luty 
1993, red. I. Klisowska, J. Stan- 

kiewicz, Legnica 1993, il. 49; 
J. M. Szymański, Ekslibrisy  

Eugeniusza Stankiewi- 
cza „Getasa”. Spis prac  

z lat 1965–1991, 
Warszawa 1993,  

s. 26, poz. 106.

MTM
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Miedzioryt, mezzotinta, karton
25,1 × 22 cm (odcisk płyty: 23,3 × 20,2 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/340, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/339, MZW/S/341–MZW/S/346

Copperplate engraving, mezzotint, cardboard
25,1 × 22 cm (plate imprint: 23,3 × 20,2 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/340, 
with Inventory no. MZW/S/339, MZW/S/341–MZW/S/346

Palec na kolczastej łodydze, 1989 Finger on a thorny stem, 1989283. 

Kompozycja o nie-
regularnym kształcie. Na 
osi horyzontalnej fragment pal- 
ca z zastosowaniem silnego światło-
cienia. Opuszka zasłania bezlistną łodygę 
pokrytą ułożonymi naprzemiennie kolcami.  
Całość monochromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stankiewicza 1982 – luty 1993, 
red. I. Klisowska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, nr 44.

JB

Miedzioryt, karton
10,9 × 25,3 cm (odcisk płyty: 9,4 × 24 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/356, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/353–MZW/S/355, MZW/S/357

Copperplate engraving, cardboard
10,9 × 25,3 cm (plate imprint: 9,4 × 24 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/356, 
with Inventory no. 
MZW/S/353–MZW/S/355, MZW/S/357

Oko Geta, 1989 Get’s eye, 1989282. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przesunięte względem osi 
wertykalnej w lewo realistyczne przedstawienie fragmentu ludzkiej 
twarzy z okiem. Skóra w pobliżu oka oddana szczegółowo, zaznaczo-
ne rzęsy. Brwi w formie długich, mocnych kresek układają się łukowato  
w prawą stronę. Wzrok skierowany wprost na widza. Całość monochro-
matyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stankiewicza 1982 – luty 1993, 
red. I. Klisowska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, nr 47.

JB
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Miedzioryt, karton
35,5 × 20 cm (odcisk płyty: 34,1 × 18,8 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/353, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/354–MZW/S/357

Copperplate engraving, cardboard
35,5 × 20 cm (plate imprint: 34,1 × 18,8 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/353, 
with Inventory no. MZW/S/354–MZW/S/357

Autoportret z rybą na głowie, 
1990 (17 VIII/IX)

Self-portrait with a fish on a head,
1990 (17 VIII/IX)

285. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Szczegó-
łowe przedstawienie twarzy mężczyzny zwróconego 
en face do widza. Mężczyzna ma bujny zarost, na nosie  
okulary w okrągłych oprawkach. Prawe oko zasłania  
płetwa ryby, którą ma nasadzoną na głowę jak czapkę. 
Łuskowate ciało oddane zostało z dbałością o szczegó-
ły. Całość monochromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stankiewicza 
1982 – luty 1993, red. I. Klisowska, J. Stankiewicz, Legnica  
1993, nr 72; Małe miasto wielkich przeżyć. Przewodnik  
po Wschowie dla dzieci i nie tylko... oprac. M. Birut,  
Wschowa 2017, s. 23–24; Czas przez nikogo niezłapany, 
Wschowa 2018 (folder towarzyszący wystawie).

Motyw użyty na plakacie VII Przeglądu Piosenki Aktor-
skiej we Wrocławiu w 1986 r.

JB

Miedzioryt, karton
21,1 × 15,7 cm (odcisk płyty: 19,6 × 14,5 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/325, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/324, MZW/S/326–MZW/S/335

Copperplate engraving, cardboard
21,1 × 15,7 cm (plate imprint: 19,6 × 14,5 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/325, 
with Inventory no. MZW/S/324, MZW/S/326–MZW/S/335

Twarz bałwanka, 1989 Snowman’s face, 1989284. 

Kompozycja w formie stojącego 
prostokąta, w której centrum sche-
matycznie potraktowana twarz  
o owalnym kształcie. Zaznaczony  
został tylko ogólny zarys oraz 
oczy w kształcie dwóch okrągłych 
punktów. W miejscu nosa oraz ust 
pojawiają się dwie kulki rzucające 
silny cień na twarz. Każda z nich 
przymocowana jest do twarzy za  
pomocą narysowanego cienką kre- 
ską sznurka zawiązanego z lewej 
strony twarzy (heraldycznie).

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza  
Geta Stankiewicza 1982 – luty 1993, 
red. I. Klisowska, J. Stankiewicz, Le-
gnica 1993, nr 52.

JB



380

Miedzioryt, papier
36,9 × 24,3 cm 
(odcisk płyty: 35,5 × 23 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/281, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/282

Copperplate engraving, paper
36,9 × 24,3 cm 
(plate imprint: 35,5 × 23 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/281, 
with Inventory no. MZW/S/282

Autoportret z wężoptakiem, 
1990 (18 VI)

Self-portrait with a snake-bird
creature, 1990 (18 VI)

286. 

Portret. Głowa mężczyzny w ujęciu z prawego profilu, z wężoptakiem zwiniętym w krąg. 
Mężczyzna z łysiną na czubku głowy i bujnym zarostem za uchem i brodą, ze starannie wy-
modelowanymi, kształtnymi puklami włosów. Stwór – wąż pokryty łuskami i piórami w części 
przy głowie (koniec ogona gładki), z dziobem i okiem jak u ptaka. Jego głowa znajduje się nad 
głową mężczyzny. Tułów stwora, zwijając się w spirale, sięga ucha, nosa, a następnie obok  
i ponad głową zakręca na wysokości niewidocznego ucha, z drugiej strony głowy.

Napisy: 
75% (ołówkiem na kartonie, w prawym dolnym rogu)

Na odwrociu: 
1/ 13/1/3 szt (na kartonie, przy górnej krawędzi)

Pieczątki: 
1. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza
2. del. sculpsit Get Stankiewicz
3. odb. / J. S.
4. odcisk palca (na kartonie)

Publikowany: 
Miedzioryty Eugeniusza Geta-Stankiewicza, Legnica 1993, il. 62; O mordzie. Na łbie, Galeria 
Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa 1996, s. 80, 81; M. Ratajczak, Get Eugeniusza Stan-
kiewicza, Wrocław 2015, s. 236; Czas przez nikogo niezłapany, Wschowa 2016–2017 (folder 
towarzyszący wystawie); Małe miasto wielkich przeżyć. Przewodnik po Wschowie dla dzieci  
i nie tylko... oprac. M. Birut, Wschowa 2017, s. 23–24.

MTM
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Miedzioryt, karton
14,5 × 11 cm (odcisk płyty: 13,1 × 9,6 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/357, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/353–MZW/S/356

Copperplate engraving, cardboard
14,5 × 11 cm (plate imprint: 13,1 × 9,6 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/357, 
with Inventory no. MZW/S/353–MZW/S/356

Dyrektor Wielkiego Czerwonego Cyrku, 1990 Director of a Big Red Circus, 1990288. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta.  
Całopostaciowe przedstawienie nagiego  
człowieka, zwróconego do widza tyłem 
w ujęciu en trois quarts. Ma nienaturalnie 
dużą głowę osadzoną bezpośrednio na ra-
mionach. Jedną nogą stoi na piłce, drugą  
odchylił w tył. Do ramion przyczepione 
są skrzydła, a na dole wydatnego brzu-
cha pompon, przymocowany za pomocą 
sznurka związanego na nagich pośladkach. 
Postać trzyma w dłoni pałeczkę, na koń-
cu której powiewa nitka. Twarz zwrócona 
prawym profilem ze wzrokiem skierowa-
nym przed siebie. Na nosie pompon, usta 
półotwarte, a widoczne oko jest szeroko 
otwarte. Uwagę zwracają brwi w formie 
długich, pionowo rosnących i zawijających 
się włosków. Na czubku głowy postać ma 
długi róg niczym u jednorożca, przymoco-
wany sznurkiem zawiązanym pod brodą. 
Całość monochromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta 
Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Kli-
sowska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, nr 70.

JB

Miedzioryt, papier
15,2 × 11,5 cm (odcisk płyty: 12 × 8,3 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/285, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/283–MZW/S/284, MZW/S/286–MZW/S/296

Copperplate engraving, paper
15,2 × 11,5 cm (plate imprint: 12 × 8,3 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/285, 
with Inventory no.
MZW/S/283–MZW/S/284, MZW/S/286–MZW/S/296

Człowiek i księżyc, 1990 (17 I) Man and the moon, 1990 (17 I)287. 

Kompozycja w formie stojącego prosto- 
kąta. Wizerunek postaci z zamkniętym  
okiem ujętej z prawego profilu, ubranej  
w spodnie i trzymającej w dłoni poje-
dynczy kwiat. W bok postaci, na wyso-
kości pachy, wbity jest półksiężyc. Jego 
otwarte oko znajduje się na wysokości 
oka stojącego. Kompozycja monochro-
matyczna.

Napisy: 
75 (na kartonie, w prawym dolnym rogu)

Na odwrociu: 
13/9/14 graf (na kartonie, przy górnej  
krawędzi)

Pieczątki na kartonie: 
1. z kolekcji Janusza / Stankiewicza
2. sculpsit Get Stankiewicz / del.
3. odb. / J. S. (przy dolnej krawędzi)

Publikowany: 
Miedzioryty Eugeniusza Geta-Stankiewi-
cza, Legnica 1993, il. 55; J. M. Szymański, 
Ekslibrisy Eugeniusza Stankiewicza „Ge-
tasa”. Spis prac z lat 1965–1991, Warszawa 
1993, s. 27, poz. 110.
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Miedzioryt, papier
19,5 × 28,6 cm (odcisk płyty: 18 × 27 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/299, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/297–MZW/S/298, MZW/S/300–MZW/S/302

Copperplate engraving, paper
19,5 × 28,6 cm (plate imprint: 18 × 27 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/299, 
with Inventory no. 
MZW/S/297–MZW/S/298, MZW/S/300–MZW/S/302

Głowa św. Jana, 1990 St. John’s head, 1990290. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta z centralnie umieszczo-
nym wizerunkiem głowy mężczyzny. Oczy zamknięte, widoczny 
zarost. Brak szyi. Całość monochromatyczna.

Napisy: 75 
(na kartonie, w prawym dolnym rogu)

Na odwrociu: 
13/10/6 graf. (na kartonie, przy górnej krawędzi)

Pieczątki na kartonie: 
1. del. / sculpsit Get Stankiewicz (przy dolnej krawędzi) 
2. odb. / J. S. (w prawym dolnym rogu)

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stankiewicza 1982 –  
luty 1993, red. I. Klisowska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, il. 64.

MTM

Miedzioryt, karton
8 × 12,5 cm (odcisk płyty: 6,6 × 11,1 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/345, 
współoprawny z nr. inw MZW/S/339–MZW/S/344, MZW/S/346

Copperplate engraving, cardboard
8 × 12,5 cm (plate imprint: 6,6 × 11,1 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/345, 
with Inventory no. MZW/S/339–MZW/S/344, MZW/S/346

Ex libris Andrzeja Włodarskiego – 
Oko pod gałązką wawrzynu, 1990 (10 VII)

Andrzej Włodarski ex libris – 
Eye under a laurel twig, 1990 (10 VII)

289. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie przesunięte 
od osi wertykalnej w prawo ukazuje oddane z dbałością o szczegóły oko 
ludzkie oraz fragment skóry. Oko patrzy wprost na widza, powieka opa-
da, a w zewnętrznym kąciku pojawiają się zmarszczki. Nad nim, mniej 
więcej w miejscu brwi, umieszczona w poziomie gałązka wawrzynu  
z liśćmi i owocami. Całość monochromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stankiewicza 1982 – luty 1993, 
red. I. Klisowska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, nr 66.

JB
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Miedzioryt, karton
14,5 × 11,9 cm (odcisk płyty: 13 × 10,4 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/351, 
współoprawny z nr inw. MZW/S/347–MZW/S/350, MZW/S/352

Copperplate engraving, cardboard
14,5 × 11,9 cm (plate imprint: 13 × 10,4 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/351, 
with Inventory no. MZW/S/347–MZW/S/350, MZW/S/352

Mężczyzna z pomponem na brzuchu, 1990 Man with a pom-pom on his belly, 1990292. 

Kompozycja w formie stojącego 
prostokąta. Przedstawienie męż- 
czyzny w spodniach, odwróco- 
nego do widza tyłem, w ujęciu en 
trois quarts. Sylwetka potrakto-
wana schematycznie, bez zazna-
czenia rąk. Twarz uproszczona,  
z okiem zaznaczonym czarną 
kropką oraz ustami w postaci 
poziomej kreski. Na nosie rodzaj 
pokrowca przewiązanego sznur-
kiem wokół głowy. Na brzuchu 
pompon przymocowany sznur-
kiem z wiązaniem z tyłu. Mężczy-
zna stoi w bujnej trawie. Całość 
monochromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza  
Geta Stankiewicza 1982 – luty 
1993, red. I. Klisowska, J. Stankie-
wicz, Legnica 1993, nr 61.

JB

Miedzioryt, karton
13,3 × 10,1 cm (odcisk płyty: 11,9 × 8,6 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/330, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/324–MZW/S/329, MZW/S/331–MZW/S/335

Copperplate engraving, cardboard
13,3 × 10,1 cm (plate imprint: 11,9 × 8,6 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/330, 
with Inventory no. MZW/S/324–MZW/S/329, MZW/S/331–MZW/S/335

Mężczyzna z kolcem w... 1990 Man with a thorn in his… 1990291. 

Kompozycja w formie stojącego 
prostokąta. Przedstawiona sche-
matycznie z prawego profilu po-
stać ludzka z nieproporcjonalnie 
dużą głową. Brak zaznaczonej 
szyi, ramion i rąk. Jedynym ele-
mentem sugerującym ubranie są 
szerokie nogawki spodni. Dół ple-
ców przebity na wskroś czarnym 
kolcem zakończonym pierzastą 
rękojeścią. Całość monochroma-
tyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniu-
sza Geta Stankiewicza 1982 – luty 
1993, red. I. Klisowska, J. Stankie-
wicz, Legnica 1993, nr 59.

JB
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Miedzioryt, karton
30,7 × 21,9 cm 
(odcisk płyty: 29,3 × 20,6 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/355, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/353–MZW/S/354,
MZW/S/356–MZW/S/357

Copperplate engraving, cardboard
30,7 × 21,9 cm 
(plate imprint: 29,3 × 20,6 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/355, 
with Inventory no.
MZW/S/353–MZW/S/354, 
MZW/S/356–MZW/S/357

Otello, 1990 (1 IV)

Othello, 1990 (1 IV)

294. 

Kompozycja w formie stojącego prosto- 
kąta. Przedstawienie głowy mężczyzny 
ukazanej z prawego profilu. Łysina na 
czubku, włosy tylko na skroniach, wąsy 
i broda ułożone w pukle. Wzrok skiero-
wany na wprost, usta szeroko otwarte. 
Szczegóły twarzy oddane z dokładnością. 
Na osi horyzontalnej gałązka z kolcami, 
zatknięta za ucho mężczyzny. Druga 
wyłania się zza lewego, niewidocznego 
profilu i zahacza o pierwszą tuż przed 
jego twarzą. Całość monochromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta 
Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Kli-
sowska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, nr 58. 

Motyw użyty na plakacie do opery Giu-
seppe Verdiego Otello w Państwowej 
Operze we Wrocławiu w 1988 r.

JB

Miedzioryt, karton
8,5 × 17,6 cm (odcisk płyty: 7,1 × 16,1 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/350, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/347–MZW/S/349, MZW/S/351–MZW/S/352

Copperplate engraving, cardboard
8,5 × 17,6 cm (plate imprint: 7,1 × 16,1 cm)
Purchased 2017 
Inventory no. MZW/S/350, 
with Inventory no. MZW/S/347–MZW/S/349, MZW/S/351–MZW/S/352

Oko Geta, 1990 Get’s eye, 1990293. 

Kompozycja
pozioma. Górną część 

zajmuje fragment ludzkiej twarzy 
z okiem z opadającą powieką i zmarszcz- 

kami w zewnętrznym kąciku. Oko przedstawione 
szczegółowo. Widoczne rzęsy oraz fragment brwi. Patrzy 

wprost na widza. Przedstawienie ujęte w ramkę, której dolna i prawa 
krawędź są postrzępione. Całość monochromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Klisowska,  
J. Stankiewicz, Legnica 1993, nr 69.

JB
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Miedzioryt, karton
13,2 × 9,8 cm (odcisk płyty: 11,8 × 8,5 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/332, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/324–MZW/S/331, MZW/S/333–MZW/S/335

Copperplate engraving, cardboard
13,2 × 9,8 cm (plate imprint: 11,8 × 8,5 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/332, 
with Inventory no. 
MZW/S/324–MZW/S/331, MZW/S/333–MZW/S/335

Pij mleko, 1990 Drink milk, 1990296. 

Kompozycja w formie stojącego pro-
stokąta o zaokrąglonych narożnikach. 
Przedstawienie mężczyzny z prawego  
profilu z wyciągniętą ręką, w której trzy-
ma kieliszek. Leje się do niego mleko  
z kobiecej piersi umieszczonej po lewej  
stronie (heraldycznie). Sylwetka męż-
czyzny przedstawiona została bez 
zachowania proporcji, niska i szeroka,  
z dużą głową. Jedynym elementem 
sugerującym ubranie są nogawki  
spodni. Stóp nie widać, niejako toną  
w podłożu. Mężczyzna ma rzadkie 
włosy, krzaczaste brwi i zaznaczony 
zarost. Wzrok kieruje na pierś. Całość 
monochromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta 
Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Kli- 
sowska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, 
nr 60.

JB

Miedzioryt, karton
15,5 × 12,5 cm (odcisk płyty: 14 × 11,1 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/335, 
współoprawny z: nr. inw. MZW/S/324–MZW/S/334

Copperplate engraving, cardboard
15,5 × 12,5 cm (plate imprint: 14 × 11,1 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/355, 
with Inventory no. MZW/S/324–MZW/S/334

Palec na kolczastej łodydze, 1990 (18 VI) Finger on a thorny stem, 1990 (18 VI)295. 

Kompozycja w formie stojącego 
prostokąta. Ukazana z dbałością 
o szczegóły łodyga z ułożonymi 
naprzemiennie kolcami, przesu-
nięta względem osi wertykalnej  
w prawo. Nieco poniżej połowy 
jej wysokości realistycznie odda-
ny palec ułożony horyzontalnie,  
który zakrywa część łodygi. Całość  
monochromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza  
Geta Stankiewicza 1982 – luty 1993,  
red. I. Klisowska, J. Stankiewicz, 
Legnica 1993, nr 63.

JB
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Miedzioryt, karton
13,1 × 15 cm (odcisk płyty: 11,4 × 14,2 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/333, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/324–MZW/S/332, MZW/S/334–MZW/S/335

Copperplate engraving, cardboard
13,1 × 15 cm (plate imprint: 11,4 × 14,2 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/333, 
with Inventory no. 
MZW/S/324–MZW/S/332, MZW/S/334–MZW/S/335

Ucho Geta, 1990 Get’s ear, 1990298. 

Kompozycja 
w formie trapezoidu z jednym 
ściętym rogiem. Realistyczne przed- 
stawienie ucha oraz fragmentu włosów i zarostu 
zajmuje niemal całe pole obrazowe. Całość monochromatyczna.

Pieczątki: 
1. sculpsit Get Stankiewicz 
2. odb. J. S. (na brystolu, z lewej strony)

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Klisowska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, nr 65.

JB

Miedzioryt, karton
20,1 × 15,8 cm (odcisk płyty: 18,9 × 14,6 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/339, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/340–MZW/S/346

Copperplate engraving, cardboard
20,1 × 15,8 cm (plate imprint: 18,9 × 14,6 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/339, 
with Inventory no. MZW/S/340–MZW/S/346

Postać w pelerynie, 1990 (10 III) Character in a cape, 1990 (10 III)297. 

Kompozycja w formie stojącego 
prostokąta przedstawia mężczyznę 
w kapeluszu i pelerynie, którą roz-
łożył na szerokość ramion. Sylwetka 
postaci jest nieproporcjonalnie niska 
i szeroka. Twarz potraktowana sche-
matycznie z dominującym dużym 
nosem ukazana została z prawego 
profilu. Ma duże oko i proste szerokie  
usta oraz krótki zarost. Na głowie 
jasny beret. Mężczyzna ubrany jest 
w kombinezon, do którego przymo-
cowano sześć kulek. Światło pada  
z lewej (heraldycznie) strony. Całość 
monochromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza 
Geta Stankiewicza 1982 – luty 1993, 
red. I. Klisowska, J. Stankiewicz, Le-
gnica 1993, nr 57.

JB
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Collages z miedziorytów – 
czteroczęściowy, papier
39,8 × 59,5 cm
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/266

Four-part collage of copperplate 
engravings, paper
39,8 × 59,5 cm
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/266

Bez tytułu, 1991

No title, 1991

299. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta składająca się z czterech miedziorytów. Trzy z nich 
(fragment twarzy z profilu; głowa śpiącego mężczyzny; głowa mężczyzny przypominająca 
kształtem księżyc w pełni z wysuniętym językiem, który zanurzony jest w otworze w stopie) 
w wydartym passe-partout (oszmiańska szkoła passe-partout). Jedna grafika z wizerunkiem 
stojącej postaci z żółtym i czerwonym „balonikiem” gazów w formie aplikacji z wydartego 
papieru. Dodatkowo w dwóch miejscach plamy złota, błękitnej farby, falista linia wykonana 
błękitną kredką i kreska kredką czerwoną.

Sygnatury: 
Get (na trzech grafikach, ołówkiem); Get ’91 (na passe-partout, ołówkiem)

Na odwrociu: 
Colage / moje / Janusz S. / do Wystawy / we Wschowie (na podkładzie – kartonie, ołówkiem); 
10 (na podkładzie, przy górnej krawędzi)

Pieczątki: 
1. get
2. MUZEUM / W/ OSZMIANIE
3. domek M (na passe-partout)

Publikowany: Get in Görlitz, Neisse Galerie, Görlitz 2008, s. 39.
MTM
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Miedzioryt, karton
33,3 × 22,6 cm 
(odcisk płyty: 31,8 × 21,2 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/338

Copperplate engraving, cardboard
33,3 × 22,6 cm 
(plate imprint: 31,8 × 21,2 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/338

Autoportret – profil Geta, 
1991 (23 VIII)

Self-portrait – Get’s profile, 
1991 (23 VIII)

301. 

Kompozycja w formie stojącego prosto-
kąta. Przedstawienie fragmentu twarzy 
mężczyzny (prawy profil), nieznacznie 
przesunięte w prawo od osi wertykalnej.  
Wysokie czoło i część łysej głowy, oko, 
nos, usta, które okala bujny zarost. Męż-
czyzna ma zagniewany wyraz twarzy, 
brwi mocno zmarszczone, usta zaci-
śnięte. Wzrok skierowany w dal. Skóra 
twarzy oraz zarost oddane szczegółowo.  
Przedstawienie gwałtownie ucięte – nie 
zostało ukazane ani ucho, ani tył głowy. 
Całość monochromatyczna.

Na odwrociu: 
nr. 80 / katalog (przy górnej krawędzi, 
ołówkiem)

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta 
Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Klisow- 
ska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, nr 80. 

JB

Miedzioryt, papier
12,3 × 8,5 cm (odcisk płyty: 7,1 × 10,7 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/294, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/283–MZW/S/293, MZW/S/295–MZW/S/296

Copperplate engraving, cardboard
12,3 × 8,5 cm (plate imprint: 7,1 × 10,7 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/294, 
with Inventory no. 
MZW/S/283–MZW/S/293, MZW/S/295–MZW/S/296

A. S. w ramce z kwiatami, 1991 A. S with flower in a frame, 1991300. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Centralnie postać z głową zwieszoną nad po-
jedynczym kwiatem w naczyniu. Całość ujęta 
w prostokątną ramę, do której przywiązana 
jest głowa postaci. Nos nieproporcjonalnie 
duży. Poniżej ramy, na osi symetrii: a/s. Całość 
monochromatyczna.

Napisy: 
a/s (pod wizerunkiem); 75 (na kartonie, w pra-
wym dolnym rogu)

Na odwrociu: 
13/9/14 graf (na kartonie, przy górnej krawędzi);  
Ex libris Anny Skibskiej

Pieczątki na kartonie: 
1. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza
2. sculpsit Get Stankiewicz / del.
3. odb. / J. S. (przy dolnej krawędzi)

Motyw użyty na plakacie wystawy Anny Skib-
skiej Witraże? w Galerii Teatru STU (IV 1990).

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stan-
kiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Klisowska,  
J. Stankiewicz, Legnica 1993, il. 74; J. M. Szy-
mański, Ekslibrisy Eugeniusza Stankiewicza 
„Getasa”. Spis prac z lat 1965–1991, Warszawa 
1993, s. 27, poz. 114; M. Ratajczak, Get Eugeniu-
sza Stankiewicza, Wrocław 2015, s. 291.

MTM
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Miedzioryt, papier
11,2 × 8,7 cm (odcisk płyty: 9,7 × 7,2 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/291, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/283–MZW/S/290, MZW/S/292–MZW/S/296

Copperplate engraving, paper
11,2 × 8,7 cm (plate imprint: 9,7 × 7,2 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/291, 
with Inventory no. 
MZW/S/283–MZW/S/290, MZW/S/292–MZW/S/296

Człowiek i oko Geta, 1991 Human and Get’s eye, 1991303. 

Kompozycja w formie stojącego 
prostokąta. Całopostaciowy wizeru-
nek stojącego człowieka w ujęciu 
en trois quarts, od tyłu. Twarz oraz 
połowa tułowia przysłonięte okiem 
zamkniętym w prostokąt z niere-
gularnym jednym bokiem. Kontrast 
w rysunkowej formie opracowania 
postaci, podłoża i nieba a detalicz-
nym, realistycznym wyobrażeniem 
oka. Kompozycja monochromatyczna.

Napisy: 
75 (na kartonie, w prawym dolnym 
rogu)

Na odwrociu: 
13/9/14 graf (na kartonie, przy górnej  
krawędzi); Ex libri Doroty i Piotra Liszke 

Pieczątki: 
1. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza 
2. sculpsit Get Stankiewicz / del. 
3. odb. / J. S. (przy dolnej krawędzi)

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza 
Geta Stankiewicza 1982 – luty 1993, 
red. I. Klisowska, J. Stankiewicz, Le-
gnica 1993, il. 73; J. M. Szymański, 
Ekslibrisy Eugeniusza Stankiewicza 
„Getasa”. Spis prac z lat 1965–1991, 
Warszawa 1993, s. 27, poz. 112.

MTM

Miedzioryt, karton
33,9 × 21,5 cm (odcisk płyty: 32,4 × 20,2 cm)
Zakup 2017
Nr inwentarzowy: MZW/S/359, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/358, MZW/S/360–MZW/S/361

Copperplate engraving, cardboard
33,9 × 21,5 cm (plate imprint: 32,4 × 20,2 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/359, 
with Inventory no. MZW/S/358, MZW/S/360–MZW/S/361

Autoportret na brzuchu, 1991 (26 V) Self-portrait on a belly, 1991 (26 V)302. 

Kompozycja w formie stojącego prosto-
kąta. Zarys idącej postaci zwróconej le-
wym profilem, co zasugerowane zostało  
za pomocą stóp. Postać ubrana tylko 
w spodnie. W miejscu twarzy i ramion 
pustka. Z tyłu głowy osobliwy trójkątny 
przedmiot. Ze szkicowym opracowaniem  
sylwetki kontrastuje szczegółowo odda-
ny lewy profil twarzy, którego wycinek 
umieszczony został na brzuchu postaci. 
Mężczyzna wzrok skierował przed siebie, 
włosy falami nachodzą na czoło, bujny 
zarost. Całość monochromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta 
Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Kli-
sowska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, nr 79.

JB
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Miedzioryt, papier
13,3 × 9,9 cm 
(odcisk płyty: 12 × 8,6 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/293, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/283–MZW/S/292,
MZW/S/294–MZW/S/296

Copperplate engraving, cardboard
13,3 × 9,9 cm 
(plate imprint: 12 × 8,6 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/293, 
with Inventory no.
MZW/S/283–MZW/S/292, 
MZW/S/294–MZW/S/296

Ex libris z fragmentem 
autoportretu, 1991 (XII)

Ex libris with a fragment 
of selfportrait, 1991 (XII)

305. 

Kompozycja w formie stojącego prostoką-
ta. Fragment twarzy mężczyzny ukazanej  
z lewego profilu. W tle, na wysokości czo-
ła, gałązka z liśćmi. W dolnej części pracy 
inskrypcja. Całość monochromatyczna.

Napisy: 
Ex libris (pod wizerunkiem); 75 (na kartonie,  
w prawym dolnym rogu)

Na odwrociu: 
13/9/14 graf (na kartonie, przy górnej kra-
wędzi); Ex libris Janusza Stankiewicza

Pieczątki na kartonie: 
1. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza
2. sculpsit Get Stankiewicz / del.
3. odb. / J. S. (przy dolnej krawędzi)

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta 
Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Kli-
sowska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, il. 85;  
J. M. Szymański, Ekslibrisy Eugeniusza Stan-
kiewicza „Getasa”. Spis prac z lat 1965–1991,  
Warszawa 1993, s. 27, poz. 116.

MTM

Miedzioryt, karton
17,6 × 12,3 cm 
(odcisk płyty: 16,2 × 11 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/328, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/324–MZW/S/327, 
MZW/S/329–MZW/S/335

Copperplate engraving, cardboard
17,6 × 12,3 cm 
(plate imprint: 16,2 × 11 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/328, 
with Inventory no.
MZW/S/324–MZW/S/327, 
MZW/S/329–MZW/S/335

Ex libris Janusza Mikołaja 
Szymańskiego – Twarz artysty 
z wielkim uchem, 1991 (11 V)

Janusz Mikołaj Szymański 
ex libris – Artist’s face with 
a huge ear, 1991 (11 V)

304. 

Kompozycja w formie stojącego  
prostokąta. Głowa mężczyzny uję- 
ta z lewego profilu. Ma łysinę na 
czubku głowy, krzaczaste brwi, 
krótkie wąsy i brodę układającą się 
w pukle. Jego czoło zaznaczone 
jest tylko konturem. Uwagę zwraca  
nieproporcjonalnie duże ucho, na 
którego szczycie wiją się włosy. 
Ma uniesioną głowę, otwarte usta, 
z których wystaje język, i wzrok 
skierowany na umieszczone w le-
wym (heraldycznie) dolnym rogu 
kobiece łono w kształcie spirali,  
z którego ku górze i ku dołowi wy-
rastają pojedyncze ciemne włosy.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza 
Geta Stankiewicza 1982 – luty 1993, 
red. I. Klisowska, J. Stankiewicz, Le-
gnica 1993, nr 77.

JB
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Miedzioryt, karton
26,1 × 17,9 cm 
(odcisk płyty: 24,7 × 16,6 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/342, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/339–MZW/S/341, 
MZW/S/343–MZW/S/346

Copperplate engraving, cardboard
26,1 × 17,9 cm 
(plate: 24,7 × 16,6 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/342, 
with Inventory no.
MZW/S/339–MZW/S/341, 
MZW/S/343–MZW/S/346

Oko Geta, 1991

Get’s eye, 1991

307. 

Kompozycja w formie stojącego pro-
stokąta. Górna część pola obrazowego 
pusta. Poniżej osi horyzontalnej szcze-
gółowo ukazany fragment męskiej 
twarzy z okiem, które spogląda wprost 
na widza. Górna powieka jest ciężka, 
opadająca, a skóra pod okiem oddana 
realistycznie. Zaznaczone rzęsy. Brwi 
rzadkie, z pojedynczymi długimi wło-
skami wywijającymi się w różne strony.  
Całość monochromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta  
Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Kli- 
sowska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, 
nr 75.

JB

Miedzioryt, mezzotinta, karton
9,9 × 15 cm (odcisk płyty: 8,3 × 13,3 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/334, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/324–MZW/S/333, MZW/S/335

Copperplate engraving, mezzotint, cardboard
9,9 × 15 cm (plate imprint: 8,3 × 13,3 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/334, 
with Inventory no. MZW/S/324–MZW/S/333, MZW/S/335

Fragment autoportretu – oko Geta, 1991 (4 XI) Fragment of self-portrait – Get’s eye, 1991 (4 XI)306. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Przedstawienie ujęte w ramę 
zbliżoną kształtem do trójkąta, o dwóch bokach prostych i jednym po-
strzępionym, delikatnie zaokrąglonym. Ukazany realistycznie fragment 
twarzy mężczyzny z lewego profilu, odwrócony o 180°. Widoczne oko, 
brwi, kawałek czoła i nosa. Skóra ukazana z dbałością o szczegóły. Frag-
ment twarzy graniczący z postrzępioną ramą został ukazany w postaci 
ciemnego pasa. Całość monochromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stankiewicza 1982 – luty 1993, 
red. I. Klisowska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, nr 81.

JB
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Miedzioryt, karton
26,6 × 15,2 cm 
(odcisk płyty: 25,2 × 13,7 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/360, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/358–MZW/S/359, MZW/S/361

Copperplate engraving, cardboard
26,6 × 15,2 cm 
(plate imprint: 25,2 × 13,7 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/360, 
with Inventory no.
MZW/S/358–MZW/S/359, MZW/S/361

Przekłute ucho, 1991

Pierced ear, 1991

309. 

Kompozycja w kształcie prostokąt-
nego trapezu. Przedstawienie ucha 
i fragmentu szyi, oddane z dbało-
ścią o szczegóły. Ucho porastają na 
czubku gęste zawijające się w pra-
wą stronę włosy. W miejscu, gdzie 
mógłby być kolczyk, ucho przebija 
długa, cienka tyczka. Całość mono- 
chromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza 
Geta Stankiewicza 1982 – luty 1993, 
red. I. Klisowska, J. Stankiewicz, Le-
gnica 1993, nr 83.

JB

Miedzioryt, akwatinta, papier
18,3 × 15,5 cm (odcisk płyty: 17 × 14,1 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/302, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/297–MZW/S/301
Konserwacja 2016

Copperplate engraving, aquatint, paper
18,3 × 15,5 cm (plate imprint: 17 × 14,1 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/302, 
with Inventory no. MZW/S/297–MZW/S/301
Conservation 2016

Palec i kolce, 1991 (13 V) Finger and thorns, 1991 (13 V)308. 

Kompozycja w formie leżącego pro-
stokąta z przedstawieniem realistycznie 
ujętego fragmentu ludzkiego palca do-
tykającego gałązki z cierniami. Wizeru-
nek znajduje się przy górnej krawędzi 
pola kompozycji. Gałązka z cierniami 
przechodzi przez całe pole, prostopadle 
do górnej i dolnej krawędzi. Charakte-
rystyczny motyw postrzępionej krawę-
dzi rozdziela palec (na czarnym tle) od 
jednej trzeciej powierzchni kompozycji. 
Górny lewy róg prostokąta podobnie 
wydarty. Całość monochromatyczna.

Napisy: 
75 (na kartonie, w prawym dolnym 
rogu)

Na odwrociu: 
13/10/6 graf. (na kartonie, przy górnej 
krawędzi)

Pieczątki na kartonie: 
1. del. / sculpsit Get Stankiewicz (przy dol- 
nej krawędzi)
2. odb. / J. S. (w prawym dolnym rogu)

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta 
Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Kli- 
sowska, J. Stankiewicz, Legnica 1993, 
nr 78; J. M. Szymański, Ekslibrisy Euge-
niusza Stankiewicza „Getasa”. Spis prac 
z lat 1965–1991, Warszawa 1993, s. 26, 
poz. 108; Czas przez nikogo niezłapany, 
Wschowa 2016–2017 (folder towarzy-
szący wystawie).

MTM
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Miedzioryt, kartonie
40 × 21 cm (odcisk płyty: 38,6 × 19,7 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/337, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/336

Copperplate engraving, cardboard
40 × 21 cm (plate imprint: 38,6 × 19,7 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/337, 
with Inventory no. MZW/S/336

Fragment autoportretu, 1992 (26 IV)

Fragment of self-portrait, 1992 (26 IV)

311. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta, 
którego prawy bok ma nieregularną postrzę-
pioną krawędź. Zbliżenie na fragment męskiej 
twarzy ukazanej z lewego profilu. Widoczne 
czoło, zaznaczone bez wyraźnego konturu, 
brwi z pojedynczymi długimi włoskami, oko, 
nos oraz fragment wąsów. Przedstawienie 
oddane z dbałością o szczegóły, zmarszczki 
w kącikach oczu i pod oczami. Wzrok męż-
czyzny skierowany na wprost. Całość mono- 
chromatyczna.

Pieczątki: 
del. sculpsit Get Stankiewicz (pod grafiką, na 
brystolu)

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stan-
kiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Klisowska,  
J. Stankiewicz, Legnica 1993, nr 89.

JB

Serigrafia, papier
60,5 × 40,7 cm (w świetle: 42,7 × 30,3 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/265

Serigraphy, paper
60,5 × 40,7 cm (in the light: 42,7 × 30,3 cm) 
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/265

Krzyż z wężem, 1991 Cross with a snake, 1991310. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta 
z centralnie umieszczonym łacińskim krzy-
żem. Lewe ramię przedłużone przez węża, 
który je połyka. U jego podstawy płomienie. 
Biały krzyż, wąż i ogień kontrastują z czar-
nym tłem.

Sygnatury: 
Get 81 (ołówkiem, w polu odcisku płyty,  
powyżej dolnej krawędzi)

Na odwrociu: 
Wrocław / 10. kwietnia 1991 r. / chłodno, /  
w Auli Leopoldina / doktorat honoris causa /  
dla Jerzego Grotowskiego / o godz. 11.00 /  
dzisiaj skończyłem oprawiać / Janusz S. 
(ołówkiem); 12 (na podkładzie, przy górnej 
krawędzi)

Nalepki, znaki: 
Eugeniusz Stankiewicz Get / ul. Popowicka 
52/4 / 54-236 Wrocław / tel. 557921

Motyw użyty na plakacie filmu Klejnot wol- 
nego sumienia w reż. Grzegorza Królikiewicza  
(1983).

MTM
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Miedzioryt, papier
19,2 × 12,8 cm (odcisk płyty: 17,4 × 11,5 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/296, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S283–MZW/S/295
Konserwacja 2016

Copperplate engraving, paper
19,2 × 12,8 cm (plate imprint: 17,4 × 11,5 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/296, 
with Inventory no. MZW/S283–MZW/S/295
Conservation 2016

Ucho Geta 1992

Get’s ear, 1992

313. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Ponad połowę 
pola wypełnia wizerunek ucha wraz z fragmentem twarzy.  
Przedstawienie ujęte w polu zbliżonym kształtem do 
trójkąta o postrzępionych bokach. Całość monochro-
matyczna.

Napisy: 
75 (na kartonie, w prawym dolnym rogu)

Na odwrociu: 
13/9/14 graf (na kartonie, przy górnej krawędzi)

Pieczątki na kartonie: 
1. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza
2. sculpsit Get Stankiewicz / del.
3. odb. J. S. (przy dolnej krawędzi)

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stan-
kiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Klisowska, 
J. Stankiewicz, Legnica 1993, il. 87; Czas 
przez nikogo niezłapany, Wschowa 2016–
2017 (folder towarzyszący wystawie). 

MTM

Miedzioryt, karton
15,7 × 15,2 cm (odcisk płyty: 14,2 × 13,8 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/344, 
współoprawny z nr. inw. 
MZW/S/339–MZW/S/343, MZW/S/345–MZW/S/346

Copperplate engraving, cardboard
15,7 × 15,2 cm (plate imprint: 14,2 × 13,8 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/344, 
with Inventory no.
MZW/S/339–MZW/S/343, MZW/S/345–MZW/S/346

Głowa kota, 1992 (I/II) Cat’s head, 1992 (I/II)312. 

W figurze zbliżonej do kwadratu  
o zaokrąglonych narożnikach 
głowa kota z niewielkim frag-
mentem tułowia. Ciemna sierść 
zwierzęcia ukazana z dużą dbało- 
ścią o szczegóły. Szeroko otwar- 
te oczy skierowane na widza.  
Całość monochromatyczna. Kor- 
pus przesunięty względem osi 
wertykalnej nieznacznie w prawo. 

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniu-
sza Geta Stankiewicza 1982 – luty 
1993, red. I. Klisowska, J. Stankie-
wicz, Legnica 1993, nr 86; Czas 
przez nikogo niezłapany, Wscho-
wa 2018 (folder towarzyszący 
wystawie).

JB
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Nr. kat. / Cat. no. 270, 286

Miedzioryt, karton
41,7 × 28,4 cm (odcisk płyty: 40,4 × 27,1 cm)
Zakup 2017
Nr inw. MZW/S/336, 
współoprawny z nr. inw. MZW/S/337

Copperplate engraving, cardboard
41,7 × 28,4 cm (plate imprint: 40,4 × 27,1 cm)
Purchased 2017
Inventory no. MZW/S/336, 
with Inventory no. MZW/S/337

Na kogucich nogach, 1993 (2 I) On rooster’s legs, 1993 (2 I)314. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. 
Przedstawienie fantastycznego stwora, który 
łączy w sobie cechy ludzkie i zwierzęce. Ma 
długie, szczegółowo pokazane kogucie nogi 
przechodzące w ludzkie pośladki, z których 
wyrasta ogon. Brak tułowia, nieproporcjo-
nalnie duża głowa ukazana z lewego profilu, 
szeroko otwarte oko, dziób, który przechodzi 
niejako w skrzydełko nosa, wąsy oraz krót-
ka broda, układająca się w pukle. Na głowie 
fantazyjnie ukształtowany grzebień. Całość  
monochromatyczna.

Publikowany: 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stan-
kiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Klisowska,  
J. Stankiewicz, Legnica 1993, nr 91.

JB



Nr. kat. / Cat. no. 272, 271, 290, 246, 256, 308
Nr. kat. / Cat. no. 264, 273, 287, 265, 245, 250, 247, 280, 303, 269, 305, 300, 276, 313 



Nr. kat. / Cat. no. 314, 311Nr. kat. / Cat. no. 275, 284, 248, 263, 304, 253, 291, 249, 296, 298, 306, 295



Nr. kat. / Cat. no.  267, 268, 262, 293, 292, 278Nr. kat. / Cat. no. 297, 283, 281, 307, 274, 312, 289, 258



Nr. kat. / Cat. no. 255, 302, 309, 266Nr. kat. / Cat. no. 285, 279, 294, 282, 288
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Miedzioryt, papier i karton
70 × 50 cm 
(grafika: 43,8 × 39,5 cm, 19,9 × 13,5 cm; 
odcisk płyty: 25,5 × 21,9 cm, 9 × 12,8 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/278

Copperplate engraving, paper and cardboard
70 × 50 cm 
(graphics: 43,8 × 39,5 cm, 19,9 × 13,5 cm, 
plate imprint: 25,5 × 21,9 cm, 9 × 12,8 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/278

Na chwałę miedziorytu zajączka 
Albrechta Dürera 1502–2002, 2002

For the glory of young hare copperplate 
engraving of Albrecht Dürer 1502–2002, 2002

315. 

Kompozycja składająca się z dwóch pojedynczych grafik – 
miedziorytów umieszczonych w układzie pionowym (jeden 
nad drugim), ujętych wspólnym passe-partout. W górnym 
oknie oprawy wizerunek młodego zająca według akwareli 
Albrechta Dürera (1502). Zwierzę ukazane realistycznie w po-
zycji półleżącej z nastroszoną sierścią, postawionymi uszami 
i wielkimi oczami. Pod przednimi łapami: 1502 / AD. W oknie 
oprawy poniżej głowa autora z zajęczym prawym uchem. 
Ujęcie en face, twarz w lekkim grymasie, otwarte usta, 
zmarszczona prawa strona twarzy ukryta w cieniu rzuconym 
przez stojące zajęcze ucho. Kompozycja monochromatycz-
na. Autoportret z zajęczym uchem ujęty w oszmiańskie  
passe-partout (górny lewy róg, dolny prawy róg). Na prze-
dłużeniu zwierzęcego ucha użyte złoto.

Sygnatury: 
Get (ołówkiem, na obu grafikach)

Napisy: 
1502 / A D (pod wizerunkiem zajączka); sculpsit Get Stankie-
wicz (pod linią odcisku płyty górnej grafiki); na chwałę: / mie-
dziorytu, zajączka, Albrechta Dürera. /1502–2002; sculpsit 
Get Stankiewicz (pod grafiką); Janusz S. / D.M. 19.XII.2002 
(podpis); sculpsit Get Stankiewicz (dolna grafika, pod dolną 
linią odcisku płyty)

Pieczątki:
– górna grafika: 
1. z kolekcji / Janusza / Staniewicza 
2. MUZEUM / W / OSZMIANIE 
3. odb. / J. S.
– dolna grafika: 
1. MUZEUM / W / OSZMIANIE (przy lewym dolnym rogu) 
2. z kolekcji / Janusza / Stankiewicza (na odwrociu grafiki) 
3. odb. / J. S. (na odwrociu grafiki)

Literatura: 
M. Ratajczak, [Druk ulotny wydany z okazji powstania „na 
chwałę: miedziorytu, zajączka, Albrechta Dürera. 1502-2002”], 
[b.m.] 2002, s. 1–4; Metamorphosen und anderes... Barbara 
Idzikowska und Get-Stankiewicz, Kunstsammlungen der Veste  
Coburg, Rödental 2005, s. 35; Get in Görlitz, Görlitz 2008, 
s. 16; M. Ratajczak, Get Eugeniusza Stankiewicza, Wrocław 
2015, s. 268–270.

Publikowany: 
Eugeniusz Get-Stankiewicz w „Dialogach”, Galeria Opus, 
Wrocław 2005; Czas przez nikogo niezłapany, Wschowa 
2016–2017 (folder towarzyszący wystawie); Małe miasto 
wielkich przeżyć. Przewodnik po Wschowie dla dzieci i nie 
tylko... oprac. M. Birut, Wschowa 2017, s. 25.

MTM
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Miedzioryt punktowy, papier
8,2 × 12,6 cm
Dar Janusza Stankiewicza, 2015
Nr inw. MZW/S/243

Stipple engraving, paper
8,2 × 12,6 cm
Gift from Janusz Stankiewicz, 2015
Inventory no. MZW/S/243

Trzy gwoździe, 2006/2007 Three nails, 2006/2007317. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta. Centralną część przed-
stawienia tworzą trzy różnej długości gwoździe ułożone poziomo 
jeden nad drugim, z główkami zwróconymi w przeciwnych kierun-
kach (od góry: ku lewej krawędzi, ku prawej i ponownie ku lewej). 
Gwoździe ze śladami użytkowania, oddane z dbałością o szczegóły.

Napisy: 
1. Get (poniżej przedstawienia, po lewej stronie)
2. sculpsit Get Stankiewicz (zapisane w pionie, po lewej stronie 
przedstawienia, na jego wysokości)
3. MUZEUM / W / OSZMIANIE (przy prawej krawędzi, na wysokości 
najniżej ułożonego gwoździa)
4. odb. / J. S. (w prawym dolnym rogu)

Trzy gwoździe stanowią część kompozycji z cyklu Dürery XX. Lubomir-
skich. Praca jest autorskim komentarzem do miedziorytu wykonanego 
według rysunku Chrystus zdjęty z krzyża. Pierwowzorem były gwoździe 
z barokowej kaplicy św. Krzyża przy kościele pw. św. Józefa Oblubieńca 
NMP we Wschowie.

Publikowane: 
Dürery XX. Lubomirskich. Barbara Idzikowska, Roman Kowalik, Eugeniusz  
Get-Stankiewicz, katalog wystawy kwiecień–czerwiec 2009, Ossolineum,  
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 13, 42; M. Ra-
tajczak, Get Eugeniusza Stankiewicza, Wrocław 2015, s. 272–275 (il. 274). 

JB, MTM

Wklęsłodruk, papier
38 × 58,2 cm (odcisk płyty: 24,8 × 31,8 cm)
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/305

Intaglio, paper
38 × 58,2 cm (plate imprint: 24,8 × 31,8 cm)
Purchased 2016
Inventory no. MZW/S/305

Dyplom nr 100, 2002 Diploma no. 100, 2002316. 

Kompozycja w formie leżącego prostokąta z wyróżnionym polem zbliżonym 
kształtem do kwadratu, w którym centralnie umieszczony wizerunek kota. 
Zwierzę w pozycji siedzącej, na wprost, z grubym ogonem po prawej stronie. 
Tułów wraz z ogonem opracowany schematycznie przy użyciu plam. Głowa 
oraz pojedyncze długie włosy – sierść kota, ukazane przy pomocy kresek  
i kropek. Wyraźnie zaznaczone oczy zwierzęcia. Kontrast budowany poprzez 
zestawienie ciemnych plam korpusu i ogona z lżejszą fakturą głowy i sierści. 
Poniżej pola z kotem skala podziału, na której końcu złota plama. Całość, 
oprócz nałożonego złota, monochromatyczna.

Sygnatury: 
Get 2002 (w pionie, przy lewej krawędzi odcisku płyty, ołówkiem)

Napisy: 
ASP Wrocław Wydział Grafiki / 16 lipca / 2002 r. 9.12. (przy górnej kra-
wędzi); Aurelia Milach-Kozak / dyplom nr 100 (przy dolnej krawędzi)

Motyw użyty na plakacie II Festiwalu Hoffmannowskiego (Polsko-
-Niemiecki Festiwal Operowy, Poznań, 20-30 IV 2002).

MTM



424

Offset, płótno
61 × 43,6 cm
Zakup 2016
Nr inw. MZW/S/280
Konserwacja 2016

Offset, canvas
61 × 43,6 cm
Purchased 2016
Inventory no MZW/S/280
Conservation 2016

Na pamiątkę 64. Kongresu
Towarzystwa Chirurgów Polskich 
w 120. rocznicę jego powstania, 2009

To commemorate 64th Congress of the Polish 
Surgeons Association on the 120th anniversary 
of its establishment, 2009

318. 

Kompozycja w formie stojącego prostokąta. Centralnie umieszczona głowa dojrzałego mężczyzny z bujną czupry-
ną i zarostem w ujęciu en face. Monochromatyczny portret urozmaica kolorowy wąż (w barwach: pomarańczowej, 
żółtej, zielonej, niebieskiej), którego korpus z niebieską głową wynurza się z bujnych włosów z lewej strony i wygina 
w łuk. Łeb gada umieszczony centralnie nad głową portretowanego. Z prawej strony, na wysokości ucha, widoczna 
dolna część tułowia węża, wygięta w literę S. Twarz mężczyzny częściowo ozdobiona kolorowymi płatkami (niebie-
skie, czerwone, żółte, zielone) i krętymi liniami. W dolnej części kompozycji inskrypcje i odcisk pieczęci.

Napisy: 
Chirurgia est ars et divina testatio / Ludwik Rydygier założyciel Towarzystwa Chirurgów Polskich / Na pamiątkę  
64. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich w 120 lecie jego powstania, Wrocław, 16 września 2009 roku (pod 
wizerunkiem); według obrazu L. Wyczółkowskiego narysował Get / get Stankiewicz (w pionie, z prawej)

Na odwrociu: 
NR 28 (przy górnej krawędzi)

Pieczątki: 
z kolekcji / Janusza / Stankiewicza (z lewej, przy dolnej krawędzi)

Publikowany: 
M. Ratajczak, Get Eugeniusza Stankiewicza, Wrocław 2015, s. 197.

MTM
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Tytuł dzieła, czas powstania
Technika wykonania, materiał
Wymiary
Proweniencje
Nr inwentarzowy
Konserwacja

Opis formalny
Literatura z uwzględnieniem publikacji wizerunku

Inicjały autora:
JB – Justyna Bartoszek
MTM – Marta Tatiana Małkus

Przy nr. katalogowych 248, 250, 253, 256–258, 262, 267–268, 281, 
285–287, 289, 294–295, 297, 301–302, 304–306, 308, 311–312, 314 
w nawiasach podano datę wykonania pierwszej odbitki.

Wymiary podano w centymetrach
(wysokość × szerokość)

SCHEMAT NOTY KATALOGOWEJ

Title, dated
Technique, material
Dimensions
Provenance
Inventory No.
Conservation

Formal description
Literature including image publication

Author’s initials:
JB – Justyna Bartoszek
MTM – Marta Tatiana Małkus

By catalogue numbers 248, 250, 253, 256–258, 262, 267–268, 281, 
285–287, 289, 294–295, 297, 301–302, 304–306, 308, 311–312, 314 
the date of first imprint is provided in brackets.

Dimensions are provided in centimeters
(height × width)

INDEX CARD TEMPLATE
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Rottenberg A., Sztuka w Polsce 1945–2005, Warszawa 2005. 
Roztworowski M., Wędrowny sztukmistrz, Warszawa 1990. 
Różycka A., Wierzę, że kolory istnieją, „Elle” 1994, nr 1. 
Saj A., Dystans i obecność, „Projekt” 1987, nr 4. 
Taż, Get, „Nasz Dom i Ogród” 1993, nr 7. 
Saraczyńska A., Alfabet Pana Geta, „Gazeta Wyborcza Wrocław” 2011, 15 IV. 
Schubert Z., Osobna szuflada. Twórczość Eugeniusza Geta Stankiewicza, 
„2+3D” 2016, nr 58. 
Skrodzki W., Spoza plakatu, „Literatura” 1976, nr 13. 
Tenże, Trzecia droga, „Więź” 1977, nr 12. 
Szelegejd J., Superłeb w Warszawie – czyli kilka grubych kresek na marginesie 
wystawy EGS, „Odra” 1997, nr 2. 
Taż, Jest już po wszystkim, „Odra” 2000, nr. 7–8. 
Szymański J. M., Ekslibrisy Eugeniusza Stankiewicza „Getasa”. Spis prac z lat 
1965–1991, Warszawa 1993. 
Szymański W., Honorowy obywatel Get-Stankiewicz, „Gazeta Wyborcza Wro-
cław” 2012, 27 II. 
Śmigielski W., Jaruzelskiemu zawdzięczam swoje miedzioryty, „Gazeta Nowa” 
1992, nr 106. 
Wierzchowska W., Autoportrety, Łódź 1991. 
Taż, Gra w kolory, „Pokaz” 2001, nr 35. 
Wiśniewski A., Marmurowa tablica ku czci, „Kultura” 1980, nr 48. 
Wojciechowski A., Czas smutku, czas nadziei, Warszawa 1992. 
Wrocław Sztuki. Sztuka i środowisko artystyczne we Wrocławiu 1946–2006, 
red. nauk. A. Saj, Wrocław 2007. 
Zezmer S., Eugeniusz Get-Stankiewicz, „Studium Papers” 1990, Vol. 14. 
Zrób to sam, Wrocław 1997.

2. Katalogi wystaw:

Ars Erotica, oprac. Elżbieta Dzikowska, Wiesława Wierzchowska, Muzeum Na-
rodowe w Warszawie, Warszawa 1994. 
Barbara Idzikowska, Eugeniusz Get-Stankiewicz. Metamorfozy 2, Muzeum Ar-
chitektury we Wrocławiu, Wrocław 2010. 
cd. Nauki chodzenia. Tadeusz Różewicz i Eugeniusz Get-Stankiewicz, Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2009.
Dessins et transparences, Musée-atelier du verre de Sars-Poteries, Sars-Pote-
ries 2004.
Dürery XX. Lubomirskich. Barbara Idzikowska, Roman Kowalik, Eugeniusz Get-Stan-
kiewicz, Ossolineum, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wrocław 2009. 
Eugeniusz Get-Stankiewicz. Korowody, Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa 1999. 
Eugeniusz Get-Stankiewicz. Miedzioryt „salonowy”, Muzeum Miedzi w Legni-
cy, Legnica 2010. 
Eugeniusz Get-Stankiewicz. Oszmiańska szkoła passe-partout, Galeria Korde-
garda, Warszawa, 1994.
Eugeniusz Get-Stankiewicz. Plakate. Plakaty, Centrum Sztuki – Teatr Drama-
tyczny w Legnicy, Legnica 1993.
Eugeniusz Get-Stankiewicz. Plakaty ze zbiorów Muzeum Akademii Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych  
we Wrocławiu, Wrocław 2012.
Eugeniusz Get Stankiewicz. Rebusy, Black Gallery, Galeria Plus, 1984.
Eugeniusz Get-Stankiewicz w „Dialogach”, Galeria Opus, Wrocław 2005.
Ewa Garztecka prezentuje wystawę Eugeniusza Geta-Stankiewicza, PSP Gale-
ria Krytyków, Warszawa 1980. 
Get, Galeria Teatru Nowego, Warszawa 1986. 
Get in Görlitz, Neisse Galerie, Görlitz 2008. 
Get-Stankiewicz, Galeria M. A. Patrzyk, Częstochowa 1991. 

1. Artykuły i książki:

Bojko S., The New Generation of Polish Designers, „Print” 1973, nr 5. 
Tenże, W pracowniach młodych grafików, „Projekt” 1974, nr 4. 
Tenże, Young Designers in Poland, „Idea” 1974, nr 123. 
Tenże, Eugeniusz Stankiewicz – nasz laureat, „Projekt” 1975, nr 5. 
Tenże, Grafika z kosza na śmieci, „Literatura” 1975, nr 24. 
Tenże, Polish Poster, „Art and Artst” 1975, nr 24. 
Tenże, Works of Graphic Arts. For Personal Use, „Interpressgrafik” 1977, nr 44. 
Tenże, Prywatne maski Stankiewicza, „Scena” 1980, nr 6. 
Tenże, Get, „Projekt” 1981, nr 3. 
Brook V. F., Face to Face, „Print” 1992, may–june. 
de Bure G., Jeunesse Illustrateurs Polonais, „Crée” 1974, nr 4. 
Fijałkowska J., Czterech w Wilanowie, „Projekt” 1976, nr 4. 
Jan Sawka, Jan Jaromir Aleksiun, Eugeniusz Get-Stankiewicz, „Graphis” 1982, nr 219. 
Kocik J., Myśli przypadkowego przechodnia Tablicą Ku Czci Działań Prostych 
sprowokowane, Wrocław 1998. 
Korus Z., Eugeniusz Get-Stankiewicz, „Sound and Vision” 2001, nr 7. 
Korus Z., Grafika na agrafkach, „Integracje. Zeszyty ruchu kulturalnego i arty-
stycznego SZSP” 1979, kwiecień. 
Kostowski J., Domy altarystów, Wrocław 1999. 
Krajewski P., Łebski kosmos, „Odra” 1997, nr 2. 
Łukasiewicz J., Zabawy i kontemplacje, „Odra” 2004, nr 3. 
Maciejewska B., Spacerownik Geta,„Gazeta Wyborcza Wrocław” 2011, 15 IV.
Magala S., Zrób to sam, „Format” 1995, nr. 3–4. 
Małkowska E. M., Daltonizm dla wszystkich, „Literatura” 1981, nr 1. 
Melbechowska-Luty A., Sąd Ostateczny artystów polskich, „Konteksty” 2001, 
nr. 1–4. 
Morawińska A., Malarstwo polskie od gotyku do współczesności, Warszawa 1984.  
Naggar C., L’Affiche polonais, „Zoom” 1976. 
Nyczek T., Co widzi mrówka, „Pokaz” 2001, nr 35. 
Olek J., Stankiewicz E., [bez tytułu], „Konfrontacje” 1974, wiosna. 
Osęka A., W poetyce znaku, „Polska” 1976, nr 7. 
Piekarska M., Geciu jest nasz, „Gazeta Wyborcza Wrocław” 2011, 15 IV. 
Portretowa alternatywa Geta Stankiewicza, „Sztuka” 1988, nr. 5–6. 
Ratajczak M., Tam, gdzie stoję, świeci słońce, „Odra” 1976, nr 9. 
Tenże, Serigrafik na co dzień, „Odra” 1978, nr 5. 
Tenże, Eugeniusz Get-Stankiewicz, „Sztuka” 1981, nr 2. 
Tenże, Najdroższe, „Odra” 1986, nr 3. 
Tenże, Eugeniusz Get-Stankiewicz, „el” 1991, nr 3. 
Tenże, Sztuka jako czyn, „Opole” 1992, nr. 4–6. 
Tenże, Plakaty o nas, „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 128. 
Tenże, Ge(s)t streszczający, „Odra” 1992, nr 6. 
Tenże, Tablica ku czci prostych działań, „Polityka” 1994, nr 46. 
Tenże, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Wrocław 1995. 
Tenże, Odkrywanie rzeczy oczywistych jest czymś wspaniałym, „Format” 1995, 
nr. 3–4. 
Tenże, O kolorach, „Pokaz” 2001, nr 35. 
Tenże, [Druk ulotny wydany z okazji powstania „na chwałę: miedziorytu, za-
jączka, Albrechta Dürera. 1502–2002”],[b.m.] 2002.
Tenże, W tym szaleństwie jest metoda, „Odra” 2004, nr 2. 
Tenże, Pod płaszczykiem Owidiusza, „Odra” 2005, nr 5. 
Tenże, Przemiany, skojarzenia, epifanie, „Odra” 2010, nr 11. 
Tenże, Wysyp Geta, „Format” 2010, nr. 3–4.
Tenże, [bez tytułu], „Odra” 2011, nr 1. 
Tenże, 69 łamane przez 96, „Odra” 2011, nr 5. 
Tenże, Get Eugeniusza Stankiewicza, Wrocław 2015. 

BIBLIOGRAFIA: Get-Stankiewicz, Galeria Sceny Plastycznej KUL, Lublin 1990. 
Get. Plakaty, Domek Miedziorytnika, Wrocław 2015. 
Get y apıзiнaлe.  Domek Miedziorytnika, Wrocław 2015. 
Jan Jaromir Aleksiun – plakaty; Eugeniusz Get-Stankiewicz – plakaty, grafika 
użytkowa, BWA Poznań, BWA Bydgoszcz, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 
1980–1981. 
Kamień, papier, farba. Wschowskie frotaże Eugeniusza i Janusza Stankiewi-
czów, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015 (folder folder 
towarzyszący wystawie). 
Katalog miedziorytów Eugeniusza Geta Stankiewicza 1982 – luty 1993, red. I. Kli- 
sowska, J. Stankiewicz, Muzeum Okręgowe w Legnicy, Legnica 1993.
Korespondencje, ingerencje, prowokacje. 75 urodziny Geta Stankiewicza 
(1942–2011), Domek Miedziorytnika, Wrocław 2017. 
Kunstverein Uelzen, Eugeniusz Get Stankiewicz und Freunde, von 26. Juli bis 
17. August 2003 im Schloss Holdenstedt. 
Linoryt. Umarł Getas. Miedzioryt. Niech żyje. Get, Urząd Miejski Wrocławia, Wy-
dział Kultury, Wrocław 2012. 
Metamorphosen und anderes... Barbara Idzikowska und Get-Stankiewicz, 
Kunstsammlungen der Veste Coburg, Orangerie Schloss Rosenau Museum für 

Modernes Glas, Rödental 2005. 
miedzioryt Towarzyski. Eugeniusz Get-Stankiewicz, Ossolineum, Wrocław 2003. 
...na papierze, na szkle... Barbara Idzikowska, Mikael Kihlman, Eugeniusz Get-
-Stankiewicz, Jacek Szewczyk, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wro-
cław 2006. 
O mordzie. Na łbie, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa 1996. 
Oszmiański aparat’czik, wystawa fotografii Janusza Stankiewicza, archiwum 
rodziny Stankiewiczów oraz zdjęć ze zbiorów Domku Miedziorytnika, Domek 
Miedziorytnika, Wrocław 2013. 
Plakaty i grafika Eugeniusza Geta-Stankiewicza, Muzeum Zamkowe w Malbor-
ku, Malbork 1994. 
Plakaty z... Galeria Sztuki Współczesnej VITROART, Świdnica 1999. 
Plakaty z [łbem]. PLAKATY Eugeniusza GETa Stankiewicza z kolekcji BWA  
w Zielonej Górze, Centrum Sztuki – Teatr Dramatyczny w Legnicy 1999. 
Sztuka polska XX wieku. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego, red. nauk., 
wstęp, wybór ilustracji Mariusz Hermansdorfer, Wrocław 2000. 
Wratislavia Cantans ’92. Koncerty – wernisaże, Wrocław 1992. 
z szuflady Geta, Domek Miedziorytnika, Wrocław 2014. 

Wystawy indywidualne: 

1964 – Rysunki i grafika; klub studencki T-4 we Wrocławiu
1971 – Grafika (z Jerzym Czerniawskim i Janem Sawką); York
1971 – Grafika (z Janem Sawką); Budapeszt
1972 – Grafika (z Janem Sawką); Galeria BWA we Wrocławiu
1974 – Grafika; Galeria PSP-ZPAP w Katowicach
1976 – Grafik, plakat, znaczki (z Janem Jaromirem Aleksiunem, Jerzym Czer- 
            niawskim i Janem Sawką); Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa
1976 – Grafika (z Janem Jaromirem Aleksiunem); Galeria Jatki we Wrocławiu
1978 – Malarstwo i grafika (z Janem Jaromirem Aleksiunem); BWA Przemyśl
1979 – Grafika użytkowa; Galeria Jatki we Wrocławiu
1979 – Plakaty (z Janem Jaromirem Aleksiunem); Lahti
1980 – Z Zielnika daltonisty; Galeria Spojrzenia TMW we Wrocławiu
1980 – Malarstwo, grafika; Galeria Krytyków Pokaz w Warszawie
1980 – Węże do wyszywania i nie do wyszywania; Galeria X we Wrocławiu
1980 – Plakaty, grafika użytkowa (z Janem Jaromirem Aleksiunem); Galeria  
             BWA w Poznaniu i Bydgoszczy
1980 – Węże ozdobne; Galeria Grażyny Hase w Warszawie
1980 – Plakaty; Pécs
1980 – Grafika, plakaty; Galerie d’Art, Iserlohn
1983 – Plakaty (z Janem Jaromirem Aleksiunem); Quimper
1984 – Rebusy; Galeria Saska Kępa w Warszawie
1984 – Rebusy; Galeria Plus w Chorzowie
1984 – Rebusy; Black Gallery w Krakowie
1985 – Grafika i rysunek (z Jerzym Czerniawskim i Andrzejem Bandkowskim);  
            Galeria Oficyna we Wrocławiu
1986 – Malarstwo, grafika, plakat; Muzeum Narodowe we Wrocławiu
1986 – Plakaty i grafika (z kolekcji Janusza Guni); Galeria Teatru Nowego w War- 
            szawie
1987 – Grafika (z cyklu Mistrzowie Polskiego Plakatu); Galeria Teatru STU w Kra- 
            kowie
1988 – Malarstwo i grafika; Galeria Teatru STU w Krakowie
1988 – Łby; Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem

WYSTAWY EUGENIUSZA GETA STANKIEWICZA: 

1988 – Plakaty: Get 88kg; Galeria Sztuki, Kłodzki Ośrodek Kultury
1989 – Duży obraz; Galeria Teatru STU w Krakowie
1990 – Miedzioryty i plakaty; Janus Studio w Nowym Jorku
1990 – Miedzioryty i inne; Galeria Sceny Plastycznej KUL, Lublin
1991 – Miedzioryty, malarstwo; DM Sorver Galerie w Paryżu
1991 – Miedzioryty i plakaty; Galeria Andrzeja Patrzyka w Częstochowie
1992 – Parę tysięcy rysunków Eugeniusza Geta-Stankiewicza; Galeria Na Od- 
            wachu we Wrocławiu
1992 – Smok A. S. i Paw E. G. S. (z Anną Skibską); Galeria Sztuki Współczesnej  
            Na Solnym, Wrocław
1992 – Łby; BWA Zielona Góra
1992 – Łby; Galeria Zamkowa w Lubinie
1992 – Autocollage (z Janem Sawką i Anną Skibską); Muzeum Narodowe we Wro- 
            cławiu
1992 – Miedzioryty; Biblioteka Miejska w Wiesbaden
1992 – TEKA-GETA; Galeria Na Solnym, Wrocław
1993 – Miedzioryty; Muzeum Okręgowe w Legnicy
1993 – Plakaty; Teatr Miejski w Zittau
1994 – Oszmiańska szkoła passe-partout; Galeria Kordegarda, Warszawa
1994 – II Oszmiańska szkoła passe-partout; Galeria BWA Awangarda, Wrocław
1994 – Plakaty z Łbem; Instytut Polski w Lipsku, Niemcy
1994 – Plakaty z Łbem; Muzeum Ziemi Wschowskiej, Wschowa
1994 – Plakaty z Łbem; Galeria BWA, Leszno
1994 – Plakaty z Łbem; Ośrodek Kultury w Głogowie
1994 – Get w Malborku. Plakaty i miedzioryty Eugeniusza Stankiewicza; Mu- 
            zeum Zamkowe w Malborku
1995 – Plakaty; Rotunda Gallery of the Kościuszko Foundation, Nowy Jork
1995 – Plakaty; Portikushalle des Niedersächsischen Landtages, Hannover
1995 – Plakat – grafika; Państwowa Galeria Sztuki Wozownia, Toruń
1995 – Plakaty; Instytut Polski w Pradze
1995 – Plakaty zużyte; Polnische Kulturtage in Bayern, Monachium
1995 – Autocollagen und Poster von Eugeniusz Get Stankiewicz; Kunstverein,  
            Oerlinghausen
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2003 – Zabawy przyjemne i pożyteczne Eugeniusza Geta Stankiewicza i Tade- 
            usza Różewicza; Muzeum Narodowe we Wrocławiu
2009 – cd. Nauki chodzenia – Tadeusz Różewicz i Eugeniusz Get-Stankiewicz;   
            Muzeum Narodowe we Wrocławiu
2009 – „Muzeum w Oszmianie” w Muzeum Ziemi Wschowskiej; Muzeum Ziemi 
            Wschowskiej, Wschowa
2010 – Eugeniusz Get Stankiewicz. Miedzoryt salonowy; Muzeum Miedzi w Le- 
            gnicy
2011 – Hommage à Get. Eugeniusz Get Stankiewicz. Plakaty, grafiki; Dom Kultury  
            Śródmieście, Galeria na Smolnej, Warszawa
2011 – Eugeniusz Get-Stankiewicz. Wystawa Grafiki; Galeria Sztuki Współczesnej  
             Aneks i Opolski Teatr Lalki i Aktora, Opole
2011 – „Łby” Geta Stankiewicza i nie tylko; Galeria Dobrej Sztuki Muzeum Czę- 
            stochowskiego
2012 – Umarł Getas, niech żyje Get; wystawa w Domku Miedziorytnika, Wrocław
2012 – Eugeniusz Get – Stankiewicz, Transformacja Dialogu; Muzeum Ziemi  
            Wschowskiej, Wschowa
2013 –  Wystawa Plakatów Eugeniusza Geta Stankiewicza; Miejskie Biuro Wystaw  
            Artystycznych w Lesznie
2013 – Złota legenda Geta-Stankiewicza; Galeria Gardzienice w Lublinie
2014 – Z szuflady Geta; Domek Miedziorytnika, Wrocław
2014 – Plakaty Eugeniusza Geta Stankiewicza; Synagoga pod Białym Bocianem,  
            Wrocław
2015 – Kamień, papier, farba. Wschowskie frotaże Eugeniusza i Janusza Stankie- 
            wiczów; wystawa w Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego
2015-2016 – Miedzioryty i nie tylko… Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
2016-2017 – Czas przez nikogo niezłapany; Muzeum Ziemi Wschowskiej,  
                     Wschowa
od 2018 – Czas przez nikogo niezłapany; wystawa stała w Muzeum Ziemi 
                   Wschowskiej, Wschowa

Wystawy zbiorowe: 

1959 – Wystawa prac Plastyków Amatorów z Nowej Soli, Wschowy, Żar; Salon  
            ZPAP, Zielona Góra
1959 – IV Wystawa Plastyków Amatorów ze Wschowy; Powiatowy Dom Kultury  
            we Wschowie
1960 – V Wystawa Plastyków Amatorów; PDK, Wschowa
1962 – Wystawa plastyków – amatorów; BWA Wrocław
1967 – Międzynarodowa Wystawa Grafiki o Tematyce Sportowej; Tokio
1968 – Międzynarodowa Wystawa Grafiki z okazji IV Festiwalu Studentów Polski  
            Ludowej; Wrocław
1969 – IV Międzynarodowe Biennale Exlibrisu; Muzeum Zamkowe w Malborku
1971 – V Międzynarodowe Biennale Exlibrisu; Muzeum Zamkowe w Malborku
1974 – 5. Międzynarodowe Biennale Plakatu; Zachęta, CBWA, Warszawa
1974 – Wystawa 22; BWA Poznań
1975 – Wystawa 10; Galeria Pryzmat w Krakowie
1975 – 6. Biennale Plakatu Polskiego; BWA Katowice
1975 – Polski plakat teatralny; Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa
1976 – Format Człowiek; Galeria Teatru STU w Krakowie
1976 – Żyjnia; Galeria Teatru STU w Krakowie
1977 – Galeria Współczesna w Warszawie
1977 – Plakat autorski; Galeria Jatki we Wrocławiu
1977 – Portret; Galeria Jatki we Wrocławiu
1978 – Regiony prywatnych niemożliwości; Galeria Jatki we Wrocławiu
1978 – Wystawa środowiska wrocławskiego; Drezno
1980 – Terra 2; Muzeum Architektury we Wrocławiu
1980 – Teksty; Galeria X we Wrocławiu
1981 – Polska – Krajobrazy – Idee; BWA Sopot

1981 – Sztuka Faktu; BWA Bydgoszcz
1981 – 13. Festival Internacional de la Peinture, Cagnes sur Mer
1983 – Znak krzyża; kościół pw. Miłosierdzia Bożego na Żytniej, Warszawa
1983 – Banlieue – Pologne; Bruxelles
1984 – Obecność; kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie
1985 – Przeciw złu, przeciw przemocy; Mistrzejowice
1985 – Droga i prawda; kościół św. Krzyża we Wrocławiu
1985 – Okręgowa wystawa plastyki – Wrocław 85; kościół św. Krzyża we Wro- 
            cławiu
1985 – Czas krzyża; kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oo. Kapucynów  
            w Bytomiu
1985 – Rocznice; kaplica św. Jacka w kościele oo. Dominikanów w Poznaniu
1985 – Grafika i rysunek środowiska wrocławskiego; Muzeum Archidiecezji  
            Warszawskiej, Warszawa
1986 – Wystawa pięciu artystów środowiska wrocławskiego; Bobenheim
1988 – 4. Triennale Rysunku; Muzeum Architektury we Wrocławiu
1988 – Ogólnopolska Wystawa Plastyki „Wrocław ‚88”; Galeria Na Ostrowie  
            we Wrocławiu
1988 – XII Międzynarodowe Biennale Exlibrisu; Muzeum Zamkowe w Malborku
1989 – Images Internationales pour les Droits d’Homme et du Citoyen; Paris
1989 – 13. Biennale Plakatu Polskiego; BWA Katowice
1990 – Wystawa prac studentów i pedagogów, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk  
            Plastycznych we Wrocławiu 1946-1990; Galeria Zachęta, Warszawa
1990 – 200 Jahre Kunstschulen in Breslau; Wiesbaden
1990 – XIII Międzynarodowe Biennale Exlibrisu; Malbork
1990 – L’eau Europe l’environnment; La Villette, Paris
1991 – Polish Print from the Eightees; konsulat RP w Nowym Yorku
1991 –   Seventh Colorado International Invitational Poster Exhibition; Fort Collins 
1991 – Nowe przestrzenie fotografii; Wrocław
1992 – Wystawa polskiego rysunku współczesnego 10 lat później; Muzeum  
            Sztuki Współczesnej, Oddział Muzeum Okręgowego w Radomiu
1992 – Polski plakat; Brandenburgische Kunstsammlungen Cottbus
1992 – XIV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego; Muzeum              
            Zamkowe w Malborku
1993 – 1 000 lat polskiej sztuki plakatu; Pawilon Wystawowy BWA w Krakowie
1993 – Plakat wrocławski 1968–1993; Galeria BWA Awangarda, Wrocław
1994 – Ars erotica; Muzeum Narodowe w Warszawie
1994 – 44 współczesnych artystów wobec Matejki; Muzeum Narodowe w Kra- 
            kowie
1994 – Biblia we współczesnym malarstwie polskim. Przeżycia – inspiracje – ślady;  
            Pałac Opatów, Gdańsk-Oliwa
1995 – Plakat polski 1989–1995; BWA Katowice
1995 – Gnieźnieńskie spotkanie z plakatem; Muzeum Początków Państwa Pol- 
            skiego, Gniezno
1995 – Artyści polscy na festiwalach międzynarodowych 1975–1995. Wystawy             
            Muzeum Narodowego we Wrocławiu; Muzeum Narodowe we Wrocławiu
1995 – 1791–1994. Szkoła plastyczna we Wrocławiu – tradycja i teraźniejszość.  
           Die Kunstschule in Breslau – Tradition und Gegenwart; Braunschweigi- 
            sches Landesmuseum, Braunschweig
1996 – 5 aus Breslau; Villa aller Art, Bludenz
1996 – Punkt und Linie – Schwarz und Weiss. Zur Renaissance des Kupferstichs              
            im 20. Jahrhundert; Städtische Kunstsammlungen, Brockhaus, Görlitz
1997 – Kontakt; Galeria BWA Awangarda, Wrocław
2004 – Warszawa-Moskwa / Moskwa-Warszawa 1900–2000; Galeria Zachęta,              
            Warszawa
2004 – Krasnalomiasto; Galeria Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław
2005 – Warszawa-Moskwa / Moskwa-Warszawa 1900–2000; Państwowa Galeria  
            Trietiakowska, Moskwa
2006 – Urban Design; Galeria BWA Awangarda, Wrocław
2008 – Trzecia odsłona; Muzeum Architektury we Wrocławiu
2009 – Wiatr od San Francisco; Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa

SPIS ILUSTRACJI / ILLUSTRATIONS

s. 6–7 Eugeniusz Stankiewicz – student architektury, fot. aparatem Start T. Do-
roziński (archiwum rodzinne Janusza Stankiewicza) / Eugeniusz Stankiewicz – 
Architecture student, photographed by T. Doroziński by Start camera (Janusz 
Stankiewicz falimy archives)

s. 12 Eugeniusz Stankiewicz z psem Ciapkiem na tle domu, ul. Starowiejska 9, 
Wschowa, wiosna 1957, fot. J. Stankiewicz (pierwsze zdjęcie aparatem Lubitel, 
który Anna Stankiewicz przywiozła z Oszmiany) / Eugeniusz Stankiewicz with 
Ciapek the dog with a house in the background, 9 Starowiejska Street, Wschowa,  
spring 1957, photographed by J. Stankiewicz (first photograph taken with Lubi-
tel camera, which Anna Stankiewicz brought from Ashmyany)

s. 17 Eugeniusz Get Stankiewicz podczas spaceru polną ścieżką koło wiatraka, 
wizyta we Wschowie, 1 XI 1968, fot. J. Stankiewicz / Eugeniusz Get Stankiewicz 
during a stroll on the dirt road by the windmill, Wschowa visit, November 1, 
1968, photographed by J. Stankiewicz

s. 18 Get w ogrodzie goli brodę, ul. Ksawerego Liskego, Wrocław, 11 IX 1967,  
fot. aparatem Flexaret VI J. Stankiewicz / Get shaving beard in the garden, 
Ksawery Liske Street, Wrocław, September 11, 1967, photographed by J. Stan-
kiewicz with Flexaret VI camera

s. 28 Rodzina Stankiewiczów, Anna i Józef z małym Gieniem w wózku, 
Oszmiana, sierpień 1943 (archiwum rodzinne J. Stankiewicza) / Stankiewicz  
Family, Anna and Józef with little Gienio in a pram, Ashmyany, August 1943 
(J. Stankiewicz family archives)

s. 30 (od lewej) Anna Zawadzka, Oszmiana, 1934 (archiwum rodzinne J. Stan-
kiewicza) / Anna Zawadzka, Ashmyany, 1934 (J. Stankiewicz family archives)

Józef Stankiewicz, 1936 (archiwum rodzinne J. Stankiewicza) / Józef Stankie-
wicz, 1936 (J. Stankiewicz family archives)

s. 31 (od lewej) Eugeniusz Stankiewicz, Oszmiana, 1943/1945 (archiwum ro- 
dzinne J. Stankiewicza) / Eugeniusz Stankiewicz, Ashmyany, 1943/1945  
(J. Stankiewicz family archives)

Józef Stankiewicz z Eugeniuszem na rękach, Oszmiana, sierpień 1943 (ar-
chiwum rodzinne J. Stankiewicza) / Józef Stankiewicz with Eugeniusz in his 
arms, Ashmyany, August 1943 (J. Stankiewicz family archives)

s. 32 Get z Witoldem Maszniczem na wyprawie do ruin zamku, Osowa Sień, 
1958, fot. aparatem Lubitel W. Masznicz / Get with Witold Masznicz on an ex-
cursion to the castle ruins, Osowa Sień, 1958, photographed by W. Masznicz 
with Lubitel camera

s. 33 Rodzina Stankiewiczów na podwórku przy ul. Starowiejskiej 9 – mama 
Anna z Lechem, tata Józef, obok Ciapek, Janusz z pieskiem od kuzynki ze 
Szczecinka, Eugeniusz, lato 1949; fotografował najprawdopodobniej pan Nie-
dzielski (wywoływał pierwsze filmy Lubitelem od wiosny 1957 r.) / Stankiewicz 
Family in the courtyard by 9 Starowiejska Street – mother Anna with Lech, father 
Józef, next to him Ciapek, Janusz with a little dog from a cousin from Szcze-
cinek, Eugeniusz, summer 1949; photographed most likely by Mr. Niedzielski 
(he has been developing first photographs with Lubitel since spring of 1957)

s. 34 Bracia, w wózku Janusz, stoi Eugeniusz, miś poniemiecki i lalka Basia, 
koło wiatraka, Wschowa, lato 1945 (archiwum rodzinne J. Stankiewicza) /  

Brothers, Janusz in a pram, Eugeniusz is standing, former-German teddy bear 
and Basia the doll, near the windmill, Wschowa, summer 1945 (J. Stankiewicz 
family archives)

s. 35 Anna i Józef Stankiewiczowie z synami, Januszem i Eugeniuszem, w tle 
wiatrak i dom, polna droga to ul. Starowiejska (nr 9 przez 50 lat był domem 
Stankiewiczów) Wschowa, lato 1945 (archiwum rodzinne J. Stankiewicza) / 
Anna and Józef Stankiewicz with sons, Janusz and Eugeniusz, windmill and  
a house in the background, the dirt road is Starowiejska Street (no. 9 for 50 years 
has been a home for Stankiewicz family) Wschowa, summer 1945 (J. Stan- 
kiewicz family archives)

s. 36 (od lewej) Get na drodze, ul. Starowiejska 9, Wschowa, 12 VI 1957,  
fot. J. Stankiewicz / Get on the road, 9 Starowiejska Street, Wschowa, June 12,  
1957, photographed by J. Stankiewicz

Eugeniusz Stankiewicz w ogrodzie, Wschowa, lipiec 1958, fot. J. Stankiewicz / 
Eugeniusz Stankiewicz in the garden, Wschowa, July 1958, photographed by 
J. Stankiewicz

s. 37 Eugeniusz z kolegami Marianem i Zbigniewem Linke, Wschowa, 1957,  
fot. J. Stankiewicz / Eugeniusz with friends Marian and Zbigniew Linke, Wscho-
wa, 1957, photographed by J. Stankiewicz

s. 38 Świadectwo szkolne Janusza Stankiewicza, 1951 (archiwum rodzinne  
J. Stankiewicza) / Janusz Stankiewicz’s School Report Card, 1951 (J. Stankie-
wicz family archives)

Świadectwo szkolne Eugeniusza Stankiewicza, 1949 (archiwum rodzinne  
J. Stankiewicza) / Eugeniusz Stankiewicz’s School Report Card, 1949 (J. Stan-
kiewicz family archives)

s. 39 (od góry) Janusz Stankiewicz, zdjęcie legitymacyjne, 1954 (archiwum 
rodzinne J. Stankiewicza) / Janusz Stankiewicz, school ID photo, 1954 (J. Stan-
kiewicz family archives)

Eugeniusz Stankiewicz – zdjęcie z pierwszej komunii św., 31 V 1951 (archi-
wum rodzinne J. Stankiewicza) / Eugeniusz Stankiewicz – picture from the 
First Communion, May 31, 1951 (J. Stankiewicz family archives)

Procesja Bożego Ciała, Eugeniusz i Janusz w grupie uczniów, Wschowa, 1951 
(archiwum rodzinne J. Stankiewicza) / Corpus Christi Procession, Eugeniusz 
and Janusz with a group of pupils, Wschowa, 1951 (J. Stankiewicz family ar-
chives)

s. 40 Getas w II klasie Szkoły Podstawowej nr 1 we Wschowie, piąty od lewej 
(w szelkach), druga ławka w środku, obok Władek Sawicki, na zdjęciu m.in. Jan 
Drożdżyński, Grażyna Korolko, Basia Rodziewiczówna, Wschowa, 1949/1950 
(archiwum rodzinne J. Stankiewicza) / Getas in 2nd grade in Primary School 
no. 1 in Wschowa, fifth from the left (wearing suspenders), second row in the 
middle, Władek Sawicki next to him, also in the picture, among others, Jan 
Drożdżyński, Grażyna Korolko, Basia Rodziewiczówna, Wschowa, 1949/1950 
(J. Stankiewicz family archives)

s. 41 (od lewej) Eugeniusz i Janusz z marynarzem, Wschowa, 1949 (archiwum 
rodzinne J. Stankiewicza) / Eugeniusz and Janusz with a sailor, Wschowa, 1949 
(J. Stankiewicz family archives)
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s. 41 Bracia, Eugeniusz i Janusz, w maku u pani Adamskiej (archiwum rodzinne  
J. Stankiewicza) / Brothers, Eugeniusz and Janusz, with poppy flowers at  
Ms. Adamska’s place (J. Stankiewicz family archives)

s. 42 Getas na kwaterze Zgorzelisko, ul. Witebska 10, 1960/1961 (archiwum 
rodzinne J. Stankiewicza) / Getas in Zgorzelisko lodging, 10 Witebska Street, 
1960/1961 (J. Stankiewicz family archives)

s. 43 Eugeniusz podczas jednej z zabaw z kolegami, Wschowa, 1958 (archi-
wum rodzinne J. Stankiewicza) / Eugeniusz during one of the games with 
friends, Wschowa, 1958 (J. Stankiewicz family archives)

s. 44 Eugeniusz Get Stankiewicz z żoną i ojcem podczas spaceru polną ścieżką  
koło wiatraka, wizyta we Wschowie, 1 XI 1968, fot. J. Stankiewicz / Eugeniusz 
Get Stankiewicz with his wife and father during a stroll along the dirt road 
near the windmill, a visit in Wschowa, November 1, 1968, photographed by 
J. Stankiewicz

s. 46 Eugeniusz i Janusz w Przedszkolu Pod Lipami, Wschowa, 1948 (archi-
wum rodzinne J. Stankiewicza) / Eugeniusz and Janusz in Under the Linden 
Kindergarten, Wschowa, 1948 (J. Stankiewicz family archives)

s. 47 Lech, Janusz, Eugeniusz i Józef Stankiewiczowie, ul. Starowiejska 9, 
Wschowa, 16 I 1957; fotografia, którą Anna Stankiewicz zawiozła rodzinie do 
Oszmiany (archiwum rodzinne J. Stankiewicza) / Lech, Janusz, Eugeniusz and 
Józef Stankiewicz, 9 Starowiejska Street, Wschowa, January 16, 1957; a photo-
graph which Anna Stankiewicz brought to family in Ashmyany (J. Stankiewicz 
family archives)

s. 48 (od lewej) Eugeniusz Stankiewicz maluje Gorce, sierpień 1958 – obóz 
harcerski wschowskiego liceum (archiwum rodzinne J. Stankiewicza) / Euge-
niusz Stankiewicz painting Gorce, August 1958 – Wschowa’s High School Boy 
Scouts camp (J. Stankiewicz family archives)

Eugeniusz w mundurze harcerskim, ogród pod lipą; Getas był kronikarzem 
i autorem rysunków Pierwszej Drużyny Harcerzy im. Kazimierza Pułaskiego 
we Wschowie, Wschowa, wakacje 1958, fot. J. Stankiewicz / Eugeniusz in Boy 
Scouts uniform, garden by the linden; Getas was a chronicler and a drawings  

author of the First Team of Boy Scouts named after Kazimierz Pułaski in 
Wschowa, Wschowa, summer vacation 1958, photographed by J. Stankiewicz

s. 49 Get z braćmi i ojcem, chrzciny Joasi, 1972, fot. J. Stankiewicz / Get with 
brothers and father, Joasia’s Christening, 1972, photographed by J. Stankiewicz

s. 50 (od lewej) Getas na tle domu rodzinnego, 1 VIII 1961, fot. J. Stankiewicz /  
Getas with family house in the background, August 1, 1961, photographed by 
J. Stankiewicz

Janusz Stankiewicz w akademiku T-4 u Geta, Wrocław, marzec 1963 (archi-
wum rodzinne J. Stankiewicza) / Janusz Stankiewicz, at Get’s T-4 dormitory, 
Wrocław, March 1963 (J. Stankiewicz family archives)

s. 51 Życiorys napisany przez Getasa, 22 IV 1959 (archiwum rodzinne J. Stankie-
wicza) / Bio written by Getas on April 22, 1959 (J. Stankiewicz family archives) 

s. 53 Get ze Zdzisławą Myślińską, ul. Ksawerego Liskego 11A/1, Wrocław, paź-
dziernik 1967, fot. J. Stankiewicz / Get with Zdzisława Myślińska, 11A/1 Ksawery 
Liski Street, Wrocław, October 1967, photographed by J. Stankiewicz

s. 54 Getas z mamą po zdanej maturze, Wschowa, lipiec 1960, fot. J. Stankie-
wicz / Getas with mother after passing High School final exam, Wschowa, July 
1960, photographed by J. Stankiewicz

s. 58 Get podczas pracy, drukuje akwafortę Autoportret z marchewką, 14 VIII 
1983, fot. J. Stankiewicz / Get working, printing an etching Self-portrait with  
a carrot, Wrocław, August 14, 1983, photographed by J. Stankiewicz

s. 64 Get wycina Ptaka – linoleum, odbitka 5 szt., wklęsłodruk, ul. Sienkiewicza, 
Wrocław, ok. 20 II 1968, fot. J. Stankiewicz / Get cutting out Bird – linocut, im-
print 5 pieces, intaglio, Sienkiewicz Street, Wrocław, approx. February 20, 1968, 
photographed by J. Stankiewicz

s. 427 Działania edukacyjne wokół kolekcji Czas przez nikogo niezłapany, 
Wschowa, 2016, fot. MZW / Educational activities around The time that no 
one caught collection, Wschowa, 2016, photographed by Museum of Ziemia 
Wschowska
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