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Stanisław Rolicz (1913-1997) 
Pierwszomajowy pochód sportowców
1951 
Sygn. p.d.r.: St. Rolicz 1951
Zakup 1984
Olej/płótno
Wymiary 128,2 x 108,4 cm
MNki/W/982 

Studia na Wydziale Sztuk Pięknych uniwersytetu im. S. Batorego w Wil-
nie, Wydziale Sztuk Pięknych Litewskiej akademii w Wilnie, Wydziale Sztuk 
Pięknych uniwersytetu im. M. kopernika w toruniu, dyplom 1948. Jedyny 
malarski przykład polskiego realizmu socjalistycznego (socrealizmu) w kolekcji, 
standartowo reprezentatywny dla tego niesamorodnego kierunku w sztuce pol-
skiej i właśnie przez swą modelowość warty pokazania, mimo jego wyjątkowości  
w kieleckich zbiorach i mało znanego autora – w socrealizmie jednak doktrynal-
nie nie miało to większego znaczenia. Polski socrealizm, choć narzucony, nieod-
wracalnie naznaczył polską sztukę począwszy od późnych lat 1950 – tak, jeśli 
chodzi o bujny rozwój kierunków abstrakcyjnych różnych odmian następujących 
po nim (zasada absolutnej negacji), jak realistyczne nawiązania z lat 1970-1980 
oparte na założeniu konieczności społeczno-politycznej aktywności artysty. 

Omawiany obraz jest przykładem sztuki nieautentycznej, powstałej na czysto 
ideologiczno-polityczne zamówienie. (...) Sztuka realizmu socjalistycznego winna 
zamykać w sobie dotychczasowe osiągnięcia wszystkich epok, dlatego musi umieć 
czerpać z wielkich realistycznych tradycji narodowych i ogólnoludzkich. Lucjan 
Motyka, 1952/1953 
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WIOLONcZeLe I kONtRaBaSy 

kazimierz Śramkiewicz (1914-1988)
Wiolonczele i kontrabasy, 1985/1986
Sygn. p.d.r.: K. Śramkiewicz
Zakup od artysty 1987
akryl/płótno
Wymiary 84,7 x 64,7 cm
MNki/W/1060

Obiekty tygodnia. Malarstwo współczesne
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Studia na Politechnice Lwowskiej 1932-1939 i uniwersytecie im. M. koperni-
ka w toruniu, dyplom 1947, od 1967 profesor w PWSSP w gdańsku. Zafascyno-
wany muzyką: W jednym szczególnym wypadku inspiracja mojej twórczości nie 
wywodzi się z sytuacji wizualnych. Jest nią muzyka, która jest dla mnie niezwykle 
ważkim i frapującym przeżyciem nie tylko z powodu jej zmysłowej urody brzmie-
niowej, ale także dlatego, że zachwyca mnie jako zjawisko wyjątkowo celnego ję-
zyka, który ludzkość stworzyła, by móc nim jak żadnym innym mówić o wielce 
intymnych i ważkich sprawach człowieczych.
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Il. 1, Wiolonczele i kontrabasy, 1985/1986.


