


Zdjęcie wykonał i podarował Fundacji architekt, fotograf Marcin Tryc.

Rodzina Maksa mieszkała w Domu Ronalda McDonalda 
w Krakowie przez 34 dni. Ktoś może powiedzieć – niedługo.

Jednak dla rodzica każdy dzień choroby dziecka, 
przebywanie na szpitalnym oddziale z dala od domu, 
najbliższych, zwykłej codzienności to bardzo długo.

Te 34 dni to zaledwie wycinek z ich naprawdę długiej 
i wyboistej drogi, którą przebyli od piewszych objawów 

i diagnozy do wyleczenia.

Dlatego jak nikt rozumieją rolę Domów i dzielą się 
opowieściami oraz wiedzą o nich, pozostając cały  

czas w bliskiej relacji z krakowskim Domem.

Rodzina z okładki



WSPANIALI ARTYŚCI I  PRYWATNI KOLEKCJONERZY 
DZIELĄ SIĘ Z FUNDACJĄ SWOIMI PRACAMI,  
PONIEWAŻ WSZYSTKICH NAS ŁĄCZY IDEA  

„ABY RODZINA MOGŁA BYĆ RAZEM”. 

16 WRZEŚNIA O GODZ. 18.00 PO RAZ KOLE JNY  
POŁĄCZY NAS POMAGANIE.  

DOROCZNA, TRADYCYJNA JUŻ AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 
ART & CHARITY W 2021 ROKU MA SWÓJ  

WAŻNY PODTYTUŁ: „PODARUJMY BLISKOŚĆ”.

16 września 2021 roku, podobnie jak 
w roku poprzednim, spotkamy się 

w formule łączącej obecność osobistą 
i licytacje telefoniczne. Licytacje 

telefoniczne poprowadzimy w czasie 
transmisji online na kanałach 
w mediach społecznościowych 

(Facebook i YouTube). 
Linki dostępne będą na  

www.frm.org.pl.  
Każdy z Państwa, kto weźmie 
udział w aukcji telefonicznie,  

będzie rozmawiać z Wolontariuszem, 
licytującym w jego imieniu.
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Urodziła się w 1972 r. Odkąd pamięta rysuje, 
maluje, ma swój świat. Widzi kolorem, formą, 
pamięta zapachem. Ukończyła Liceum Plastyczne 
w Kielcach na Wydziale tkaniny artystycznej, 
potem była szkoła fotograficzna w Warszawie. 
Rysunek i grafikę szlifowała na Wydziale Grafiki 
w Warszawie. Ukończyła Akademię Sztuk 
Pięknych w Krakowie – Wydział Architektury 
Wnętrz. Jest mamą dwóch wspaniałych synów 
Franka i Piotrka, którzy są inspiracją do jej 
działań artystycznych. Tworzy, bo jej wewnętrzny 
artysta dopomina się o swoją przestrzeń.  
Artystka o sobie: „Poprzez malarstwo i działania 
artystyczne, chcę poruszać emocje, budzić dobre 
wspomnienia, uczucia.”

KATARZYNA 
BAŁAGA

PODARUJMY BLISKOŚĆ
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Urodził się w 1963 r. w Radomsku.  
Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Łodzi, obecnie Akademia Sztuk 
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego. 
Obronił dyplom z projektowania graficznego 
w pracowni prof. Stanisława Łabęckiego i kolejny 
z malarstwa w pracowni prof. Ryszarda Hungera 
obronił w 1988 r. Przez blisko 30 lat prowadził 
autorską pracownię grafiki reklamowej. Wykonał 
kilka cykli graficznych, wykorzystując do ich 
realizacji nowe techniki oparte na fotografii 
cyfrowej. Teraz maluje obrazy olejne. Jest 
również współtwórcą luksusowych łodzi 
motorowych.

JACEK 
CHROSTOWSKI

MNIEJ  
WIĘCEJ
2021 r.  
120x80 cm  
olej na płótnie

Urodziła się w 1963 r. Ukończyła studia 
pedagogiczne na Uniwersytecie Łódzkim 
i pracuje jako nauczyciel. Zaczęła 
malować zachęcana przez męża, Jacka 
Chrostowskiego – artystę malarza.  
„Bardzo mnie to wciągnęło i przez długi 
czas nie mogłam odejść od sztalugi. Ciągle 
chciałam malować, eksperymentować. 
Szukałam tematów, sposobów wyrazu. 
Powstały obrazy barwne, baśniowe, 
jak ilustracje do dziecięcych bajek. 
Pokochałam je. Kilka z nich podarowałam, 
ale większość powiesiłam na ścianach 
i czerpię z nich energię. Jeden z nich trafi 
może właśnie do Ciebie”.

EWA 
CHROSTOWSKA

03

02

ANIOŁ  
I KRUK
2020 r.  
60x50 cm  
akryl na płótnie
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Urodził się w 1964 r. w Salominie. 
Mieszka i pracuje w Salominie na 
Lubelszczyźnie. W tematyce prac artysty 
ważne miejsce zajmuje człowiek i jego 
historia. Artysta posługuje się piórkiem 
i kredkami. Jest znany w Polsce i za 
granicą, głównie w Niemczech. Gdy 
choć raz obejrzy się jego prace, trudno 
o nich zapomnieć.

PIOTR 
KAMIENIARZ

NIE BĘDĘ 
TRZYMAŁ 
JĘZYKA  
ZA ZĘBAMI
2020 r.  
35x50 cm  
technika własna, akryl,  
piórko, tusz na papierze  
fabriano accademia

04

RAZEM
* razem 

to dla nas działać zamiast patrzeć, 
pomagać zamiast współczuć
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Urodziła się 1989 r. Jest absolwentką 
Uniwersytetu Warszawskiego.  
„To mój hołd za to, co daje mi życie. Czuję 
ogromną potrzebę dzielenia się spokojem 
i miłością. Świat chce szybkich decyzji, 
wielkich sukcesów, stałej efektywności 
i gotowości. Wciąga, kusi, obiecuje. 
Ja chcę, aby moje malarstwo niosło 
ukojenie po ciężkim dniu oraz dało ciszę 
w pogoni myśli. Jestem tu i teraz! Tylko 
w taki sposób można osiągnąć wewnętrzne 
uporządkowanie i zgodność samego siebie 
z miejscem, które nas otacza.”

MAGDALENA 
LENARTOWICZ

05
WAKACYJNE 
MARZENIE
2020 r.  
120x160 cm  
technika mieszana, akryl,  
tempera, pasta strukturalna,  
szlagmetal na płótnie 

Czas pobytu w szpitalu może być trudem ponad siły, 
dlatego potrzebna jest troskliwa, lepsza rzeczywistość 
wspierająca szpital. Są nią Domy Ronalda McDonalda.
Pierwszy Dom działa od 6 lat w Krakowie. Drugi, 
warszawski gości pierwsze rodziny od 10 czerwca. 
Wspólnie wybudowaliśmy dwa Domy Ronalda 
McDonalda w Polsce! Teraz najważniejsze to dbać  
o nie każdego dnia, by mogły pomagać.

RAZEM, SŁOWO – KLUCZ  
DO KAŻDEGO DOMU.
RAZEM DLA DZIECI I ICH 
RODZICÓW Z CAŁEGO 
KRAJU, KTÓRZY TRAFIAJĄ 
DO UNIWERSYTECKICH 
SPECJALISTYCZNYCH  
SZPITALI DZIECIĘCYCH,  
ABY TU PODEJMOWAĆ  
WALKĘ Z CHOROBĄ.
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Ona urodziła się w 1975 r. Na co dzień 
mieszka i tworzy w Warszawie. Swoją 
przygodę z malarstwem rozpoczęła 
w 2015 roku. Uwielbia eksperymentować, 
poznawać kolejne techniki, nie pozwala 
zaszufladkować się w jednym stylu, ponieważ 
rzeczywistość dostarcza wielu bodźców, 
których nie sposób wyrazić tylko w jeden 
sposób. Lubi duże formaty, a jej ulubione 
medium to akryl, który pozwala malować 
szybko i dynamicznie, swoje prace wykonuje 
także przy użyciu czarnego tuszu i szlagmetalu. 
Tematem obrazów najczęściej są mężczyźni 
o silnych charakterach.

On urodził się w 1977 r. Mieszka i tworzy 
w Ostródzie. Najbliższy sercu jest mu street art, 
murale i różnego rodzaju instalacje i działania 
w plenerze. W ostatnich latach koncentruje 
się jednak na wypracowanej przez siebie 
technice. Przy pomocy tuszu i linijki tworzy 
charakterystyczne portrety ludzi mniej lub 
bardziej znanych, a także sceny i zjawiska 
pochodzące zupełnie z innego świata.

Poznali się jesienią 2019 roku. Mieszkają 
i tworzą w zupełnie różnych środowiskach. 
Ich wspólne prace, połączenie różnych materii 
artystycznych na jednej płaszczyźnie, nazwali 
SYMBIOLIZMEM.

MAŁGORZATA 
OLEWIŃSKA  
BARTEK J. 
NIEWIADOMSKI

06
DAVID 
BOWIE
2020 r.  
140x100 cm  
akryl, grafika, tusz, druk UV  
na spienionym PCV 5mm,  
sygnowana na odwrocie nr 1/10 

Urodził się w 1929 r. w Marcoux we Francji. 
Zmarł w 2018 r. Artysta grafik specjalizujący 
się w litografii. W latach 40. przez cztery lata 
pobierał naukę u Hoffmana i Petzolta ze szkoły 
Wunderlicha. Nie ukończył uczelni artystycznej, 
choć wieloletnie związki łączyły go z dydaktyką. 
W latach 1959-1990 był instruktorem 
w Doświadczalnej Pracowni Litografii 
ZPAP w Warszawie. W latach 1980-1984 
pracował też jako mistrz w Pracowni Litografii 
prof. Mariana Rojewskiego na Wydziale 
Grafiki warszawskiej ASP. Od lat 80. tworzył 
i wystawiał autorskie litografie. W 1998 roku 
został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski za zasługi dla rozwoju sztuki 
litograficznej w Polsce.

HENRYK  
OPAŁKA

07
CYKL 
PRZEMIJANIE 
Videolit I 91   
Videolit II 89   
Videolit III 91
66x89 cm  
litografia
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Studiowała Wychowanie Artystyczne, obecnie 
Wydział Artystyczny, na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1998 roku 
należy do Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Zajmuje się przede wszystkim 
rysunkiem (ołówek, tusz) i malarstwem 
(akwarela, akryl). Artystka z dużymi 
sukcesami uczestniczy w wielu ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursach, festiwalach 
oraz przeglądach sztuki. Swoją twórczość 
prezentowała w ponad 100 wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. Laureatka wielu 
konkursów w kraju i za granicą, między innymi: 
2014 - 9th International Biennial of Drawing,  
The Honorary Certificate of the Highest Quality 
– Short List, Pilsen (Czech Republic); I nagroda, 
V Międzynarodowy Konkurs na Rysunek 
im. M. E. Andriollego, Nałęczów, 2015 r.; 
Grand Prix, 8th International Drawing Biennale, 
Melbourne, Australia, 2015 r.

EMILIA  
PITUCHA

08
ANTYCZNE 
MEDIUM
2020 r.  
57x76 cm  
akwarela na papierze 
WINSOR&NEWTON grano fino 
640g/m2

Do oryginału dodajemy  
giclee print/odbitkę –  
wydruk/ 56x75 cm

Urodził się w 1973 r. w Kluczborku  
na Opolszczyźnie. Absolwent Krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w 1999 r. na Wydziale Rzeźby.  
Od wielu lat mieszka na Podhalu w Czarnym 
Dunajcu, gdzie prowadzi pracownię artystyczną. 
Zajmuje się rzeźbą oraz malarstwem. Prace artysty 
nie poddają się stereotypowym ograniczeniom 
wynikającym z formy rzeźbiarskiej. Statyce 
przeciwstawia się dynamika. To właśnie ruch, 
taniec, dotyk uchwycony, zatrzymany, pozornie 
tylko okiełznany przez formę wywiera owo 
niepowtarzalne wrażenie na odbiorcy.  
Ekspresja uchwyconego ruchu przy jednoczesnym 
zatrzymaniu poetyckiego nastroju chwili to wyraz 
fascynacji artysty cielesnością, w której kryje  
się zmysłowe piękno. Prace prezentował na 
wystawach w Polsce i zagranicą.

WOJCIECH  
PONDEL

09
BREAKDANCER
2019 r. 
14 cm rzeżba, brąz  
kamień 4x4x4,7 cm
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* bliskość  
to dla nas najważniejsza 
wartość; dajemy ją 
chorującemu dziecku  
i całej jego rodzinie 

Urodził się w 1963 r. 
w Częstochowie. Wyjątkowa 
wrażliwość, niezwykła wyobraźnia 
i wspaniały warsztat. Każda praca 
to podróż w magiczne rejony, 
każde spojrzenie na jego dzieło to 
odkrywanie, smakowanie kolejnego 
znaczenia i chęć by iść dalej, 
szukać głębiej, czuć więcej. Jego 
obrazy to opowieści, w których 
fikcja miesza się z rzeczywistością. 
Wyjątkowy, własny i niepowtarzalny 
styl sprawił, że Tomasz Sętowski 
stał się jednym z najbardziej 
oryginalnych artystów i twórców 
kierunku niezwykłego w sztuce – 
realizmu magicznego. Nie jest ich 
wielu i dlatego są tak wyjątkowi. 
Prezentował swoje na ponad 60 
wystawach indywidualnych w kraju 
i zagranicą. Jego dzieła znajdują 
się znanych kolekcjach prywatnych 
jak i muzealnych na całym świecie. 
Jego płótna wiszą obok obrazów 
Salvadora Dalego czy Leonor Fini.

TOMASZ 
SĘTOWSKI

10

ARCHITEKTONICZNA 
HIBERNACJA
30x40 cm  
akwaforta E/A 
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Urodziła się w 1964 r. w Iłży. Artystka tworzy postacie 
Aniołów – w różnych technikach, o różnych obliczach. 
Swoje dzieła wykonuje ze starego drewna, które ma duszę. 
Wykorzystuje do tego stare deski, fragmenty futryn, podłóg. 
Ich nierówności, pęknięcia i ubytki opowiadają historie 
z przeszłości, są jak książka ze wspomnieniami. Fascynuje 
ją kultura wsi – tradycje, obyczaje, obrzędy. Ma autorską 
„Galerię pod Aniołem”. Praca artystyczna to jej pasja.

MARTA 
SOKÓŁ

11
ANIOŁ  
Z GALERII  
POD ANIOŁEM
2020 r. 
72x52x7 cm  
kompozycja ze starego drewna  
malowana akrylami, łączona z metalem

W „NIE nowotworom u dzieci” na pokładach 
ambulansów znosimy bariery dostępu do badań. 
W Pokojach Rodzinnych w szpitalach pediatrycznych  
IP-CZD, WUM jesteśmy codziennie z rodzicami, 
z dziećmi, ale też z zespołem medycznym. W Domach 
w Krakowie i Warszawie w rzeczywisty sposób mamy 
wpływ na życie wielu ludzi, którzy walcząc o zdrowie 
dzieci, potrafią stracić zaufanie do systemu, Boga i ludzi.

W FUNDACJI NASZE 
ROZUMIENIE BLISKOŚCI 
WYGLĄDA W TEN 
SPOSÓB, ŻE JESTEŚMY 
NAPRAWDĘ BLISKO DZIECI 
I RODZIN W KAŻDYM 
Z PROGRAMÓW.
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Urodził się w 1978 r. we Lwowie.  
Jest wykładowcą na ASP we Lwowie, 
absolwentem Wyższej Szkoły Sztuk 
Użytkowych i Dekoratywnych oraz 
Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk 
Pięknych na kierunku malarstwo. Prace 
artysty gościły na wystawie ikon we 
Lwowie, w Katowicach, na Jarmarku 
Kultury Narodowej w Krakowie, 
Międzynarodowym Festiwalu Folkloru 
w Węgorzewie, a także na wystawie 
malarstwa artystów z Ukrainy „Karpatos 
− Leyendas de nuestra tierra” w Hiszpanii. 
W 2007 r. zajął 3. miejsce w Konkursie 
narodowym im. Stefana Nazarenka 
„Foto-portret” w Iwano-Frankiwsku. 
Jest także wykonawcą cerkiewnych 
polichromii, ikonostasów i ołtarzy.

JURIJ 
VERBOVSKYI

12
EWA
1999 r.  
125x80 cm  
akryl i złoto 23-karatowe  
na płótnie

Urodził się w 1926 r. w Wojniczu, mieszka 
w Krakowie. Z wykształcenia ekonomista, 
artysta z zamiłowania. Zaczynał od 
korzenioplastyki. „W górach uczyłem się 
poznawać piękno przyrody i nabierałem 
umiłowania do drewna, korzeni. Zawsze 
interesowały mnie dziwne kształty, nie to co 
smukłe i proste, ale przeciwnie poskręcane 
i koślawe”. Początkowo olbrzymi wpływ na jego 
prace miała twórczość ludów Afryki i Indian 
amerykańskich, którą odkrył podczas swoich 
wypraw po świecie. Potem przyszła fascynacja 
czasem minionym - starą zabudową, polską 
małomiasteczkową architekturą, drewnianymi 
„bóżnicami”. Andrzej Kisielewski uprawia 
ręczną rzeźbę w drewnie, osiągnął mistrzostwo 
w dziedzinie obróbki drewna. Dbałość 
o kompozycję sceniczną, detal, dokładność 
wykonania najmniejszego szczegółu, to cechy 
charakterystyczne unikatowych rzeźb artysty.

ANDRZEJ 
KISIELEWSKI

13
MOST 
WYTCHNIENIA 
1994 r.  
41x27x 6 cm   
drewno dzika czereśnia
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CYTRYNOWE 
KOLCZYKI
Kolczyki z cytrynowych 
i grafitowych kamieni, 
w symetrycznej formie 
krzyża, zaprojektowane 
przez Marcina 
Giebułtowskiego. 
Vintage, XX wiek.

Cena min.:  
50 zł

02

Cena min.:  
150 zł

Wyjątkowy, minimalistyczny, 
wykonany ręcznie i z dbałością 
o najdrobniejsze szczegóły. 
Genialne połączenie 
nieregularnych pereł rzecznych 
i złota. Z miłości do piękna, 
jubilerskiego rzemiosła 
– zaprojektowany przez 
Agnieszkę Rosę.  
ROSA pomaga Domom od lat.

Materiał: perły rzeczne, złoto

Cena min.:  
1 900 zł

PERŁOWY 
NASZYJNIK 
ROSA

03
BROSZKA 
Z KRYSZTAŁKAMI
Lśnią, skrzą się, opalizują jak żadne inne 
– kryształy, które my kobiety uwielbiamy. 
Podobnie, jak uwielbiamy kwiaty. W tej 
broszce zostały ułożone w bukiet, pasują do 
marynarki, golfu, nieoczywiste lub klasyczne 
kombinacje modowe mile widziane.

01

ABY WYGRAĆ, TRZEBA ŚLEDZIĆ PRZEBIEG LICYTACJI. 
NA JWYTRAWNIE JSI L ICYTUJĄCY PODBI JA JĄ CENĘ 

NAWET W OSTATNICH SEKUNDACH AUKCJI.

EMOCJE DLA KAŻDEGO

START: 13 WRZEŚNIA, GODZ. 21.00
ZAKOŃCZENIE: 20 WRZEŚNIA, GODZ. 21.00

Aukcje Allegro
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KORALE
71 kul różnej wielkości w kolorze 
bordo. Idealne do męskiej koszuli, 
prostego t-shirtu i dżinsów z wywiniętymi 
nogawkami. Stopy mogą pozostać bose, 
gdy nosimy korale. Zadziwiająco lekkie, 
bo to nie są kamienie. I słusznie, bo któż 
uniesie 71 kamieni!

05

SREBRNA 
OBRĄCZKA
Srebrna, ciężka, mówiąca o swojej 
właścicielce, że nie boi się wyzwań, 
ceni konkrety. Umie sama naprawić 
swoje auto i nasmarować narty! Ale lubi 
też konwalie na poduszce i maratony. 

Materiał: srebro

04
ZIELONE 
KORALE
Pastelowe korale z naturalnych 
zielonych kamieni świetnie 
sprawdzają się z letnimi pareo 
i kostiumami kąpielowymi. Bez 
problemu dogadają się także 
z białą koszulą. Autor – Marcin 
Giebułtowski. Vintage, XX wiek

06

Cena min.:  
100 zł

Cena min.:  
100 zł

Cena min.:  
100 zł

* miłość  
to dla nas, gdy się 
troszczysz, dbasz  
i nie liczysz czasu
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Mariusz Dubiel urodził się w 1978 r. w Resku. Trudni 
się rękodziełem artystycznym. Jego pasją 

jest tworzenie misternie zdobionych 
miniatur na powierzchni delikatnych 

skorupek jaj kurzych, gęsich 
i strusich przy użyciu wysokiej 
jakości materiałów. Wyrazem 
jego wrażliwości artystycznej 
są przedstawiane w sposób 
unikatowy motywy 
religijne, ornamenty 
roślinne, zwierzęta, sceny 
rodzajowe,  a nawet 
portrety. Te miniaturowe 
obrazy charakteryzują się 
wirtuozerią warsztatową 

i dbałością o szczegóły. 
Istotną cechą jego 

magicznych obrazów jest 
misterny rysunek, faktura.

Materiał: jajo kurze

Wykonanie: technika własna,  
kraszanka barwiona, wydrapywana nożykiem

RĘCZNIE 
ZDOBIONA 
BOMBKA 
CHOINKOWA 
TRIMSETTER
Mamy lato, ale gdzieś 
jakieś liście już lecą 
z drzew, zatem do Świąt 
tylko chwila. Powoli trzeba 
zacząć już gromadzić 
prezenty! Bombka 
choinkowa pod choinkę? 
Genialne! Zwłaszcza taka! 
Wykonana przez polskich 
rzemieślników z niezwykłą 
dbałością o każdy detal.

08

MINIATURA ARTYSTYCZNA: BOCIAN

09
BLENDER 
MIXTEC SJ-9662
Kosmiczna maszyna – poliwęglanowy 
dzban, stalowe ostrza, grodziowy system 
chłodzenia, moc 1150 W. Brzmi ostro, 
ale koktajl, który powstanie będzie 
kwintesencją delikatności. Blender  
może z powodzeniem być wykorzystany 
w lokalach o małym i średnim natężeniu 
ruchu. Sprawdza się w produkcji  
każdego rodzaju koktajli.

07

Cena min.:  
100 zł

Cena min.:  
300 zł

Cena min.:  
800 zł

A chory maluch potrzebuje miłości tej najdosłowniejszej, tej namacalnej 
możliwości codziennego przytulenia się do mamy, taty. Potrzebuje, aby 
czuwający przy łóżku, uśmiechnięty rodzic był tym ostatnim obrazem 
tuż przed snem. Dlatego Domy Ronalda McDonalda na całym świecie 
powstają w bezpośrednim sąsiedztwie szpitali pediatrycznych. Aby 
mama i tata byli blisko, aby marzenia dzieci o byciu razem, spełniały 
się im nie od czasu do czasu ale każdego dnia. Domy to doskonale 
wyposażone nowoczesne budynki, które zapewniają rodzinom 200% 
komfortu. Osobne pokoje z łazienkami, rodzinna kuchnia, jadalnia, 
pralnia, taras, biblioteka, bawialnia, ogród z zielnikiem.  
Jednak Domy to nie tylko przestrzeń nad głową, ale i przestrzeń serca. 
Babcia Teresa mieszkała w krakowskim Domu, gdy w Uniwersyteckim 
Szpitalu Dziecięcym leczył się Jej wnuczek.

KAŻDY Z NAS MA WŁASNĄ 
DEFINICJĘ BLISKOŚCI. DLA 
JEDNYCH TO MIŁOŚĆ. 
NAJPEŁNIEJSZA TO TA, 
GDY JESTEŚMY TUŻ OBOK 
SIEBIE, Z TYMI, KTÓRYCH 
KOCHAMY.
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GENWAY –  
WIDEODOMOFON  
ABB Z CZYTNIKIEM  
KART M20363
To już nie jest słuchawka z guziczkiem.  
To jest kolorowa kamera i wyświetlacz, tryb 
głośnomówiący, podświetlane przyciski,  
poręczne breloczki – nowoczesne i smaczne 
połączenie stylu i funkcjonalności, które buduje 
atmosferę komfortu i harmonii w Twoim domu. 
Bezpieczny dom zaczyna się tu.

10
KOMPLET  
6 TALERZY  
Z BOLESŁAWCA  
Ręcznie malowana zastawa stołowa 
i wszelkie inne przedmioty użytkowe 
z wychodzące spod rąk mistrzyń 
malarek z Bolesławca to niemal dobro 
narodowe. Ludzie z całego świata 
zachwycają się jej charakterystycznym, 
czyli artystycznym wyglądem. Na 
Bolesławcu jadą Robert Redford i pół 
Japonii, ale takich jak te 6 talerzy nie 
będzie miał nikt oprócz Ciebie. Malarz 
Adam Ciepłowski wypisał na nich cytaty 
różne. Zmywając, nie będziesz mógł 
się zdecydować czy podziwiać, czy 
czytać!

11-12

Cena min.:  
300 zł

Cena min.:  
2500 zł

KOMPLET 
RZEŹB BALI, 
RAJA I BELIZE 
BoConcept
To hołd dla natury i mórz, z których  
wszyscy pochodzimy. To także wołanie 
o pomoc dla jednego z największych 
ekosystemów kuli ziemskiej. I jak zawsze  
od BoConcept przepiękna i niebanalna 
ozdoba do Twoich wnętrz.

Materiał: żywica polimerowa w kolorach 
beżowo-szarym i naturalnym

Wymiary: Bali 9x29x24 cm,  
Raja 4x13x12 cm, Belize 16x25x16 cm

WAZON 
RUBBLE 
BoConcept

Mówią, że każdy szklany przedmiot 
wykonany ręcznie ma w sobie kawałek 
duszy swojego twórcy. Ten wyjątkowej 
urody wazon z dmuchanego szkła 
został wykończony techniką ręcznego 
młotkowania, a więc nie ma drugiego 
identycznego na świecie.

Kolor: czarny

Materiał:  
szkło wapniowo-
sodowe

Wymiary:  
39x24 cm

13
RZEŹBA MANGO 
BoConcept
Mango to narodowy owoc Indii. Stamtąd 
właśnie pochodzi ta rzeźba wykonana 
z ręcznie giętego kawałka aluminium. 
Owoce są przepyszne, liście raczej do 
podziwiania i jako inspiracja – genialne.

Materiał: aluminium

Wymiary: 35x47x27 cm

Cena min.:  
600 zł

Cena min.:  
600 zł

Cena min.:  
600 zł

15

 14
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16
Anna Rupińska od kilku lat prowadzi 
warsztaty ceramiczne w szkołach, 
przedszkolach oraz w swojej pracowni 
ceramicznej. Ceramiki uczyła się w 
prywatnych pracowniach warszawskich 
artystów. Założycielka Galerii Rokokoko 
w Józefosławiu – pracowni artystycznej, 
w której między innymi prowadzi zajęcia 
ceramiczne dla małych i dużych.

Autor: Anna Rupińska

Materiał: czerwona glina, 
szkliwiona szkliwem ceramicznym

Wymiar: ø23cm

PATERA
Patera ceramiczna wykonana ręcznie. Wypalana 
dwukrotnie w temperaturze ponad 1000°C. 
Motyw koronki ludowej precyzyjnie szkliwiony 
ręcznie (asymetrycznie) pięcioma kolorami szkliw 
spożywczych. Z uwagi na wielkość elementów 
czas zdrobnienia wyniósł około 8h.

Autor: Karolina Skinder. Praca zawodowa 
autora wymaga ciągłych analiz 
technicznych, manualna praca z gliną 
pozwala na nabranie dystansu i inne 
spojrzenie na rzeczywistość.

Wymiar: ø33,5 cm

17

MISA

ANIOŁ
Kolekcjonerka aniołów, która również 
sama je tworzy. Poznawszy historię 
Fundacji, Domów Ronalda McDonalda 
i mieszkających w nich rodzin, postanowiła 
dołożyć swoją cegiełkę. Anioł wykonany 
jest w kolorze czerwonym – dla autorki to 
symbol walki, męstwa i zwycięstwa. A tego 
rodzinom nigdy nie może zabraknąć!

Autor: Ilona Andziulewicz 

Technika wykonania: powertex 

Wysokość: 36 cm

Cena min.:  
100 zł

18
Cena min.:  
100 zł

Cena min.:  
300 zł

19
OBRUS 
KORONKOWY
Agnieszka Pigulska kilka lat temu po 
przebytej operacji musiała się oszczędzać, 
a że jest to człowiek żywioł i nie usiedzi 
na miejscu postanowiła zająć się czymś 
nowym! Próbowała wielu rzeczy, ale to 
szydełkowanie stało się jej pasją. Aga 
szydełkuje serwety, obrusy, dekoracje 
świąteczne, anioły – lista jest długa. 
Jedną z serwet podarowała Fundacji 
Ronalda McDonalda. Zrobienie serwety 
zajęło jej wiele wieczorów. 200 godzin 
szydełkowania et voilà – serweta gotowa!

Wymiar: 150x150 cm

Cena min.:  
od 250 zł

Cena min.:  
200 zł

 20-31
KOLEKCJA 
SAKRED BY 
KARIM RASHID 
DLA MARKI 
KROSNO
Luksusowe szklane naczynia z limitowanej 
kolekcji Sakred by Karim Rashid 
zaprojektowanej specjalnie dla marki 
KROSNO. Jeden z najbardziej znanych 
designerów na świecie stworzył 
nowoczesne, odważne, geometryczne 
formy, a dzięki najlepszym krośnieńskim 
hutnikom-dmuchaczom szkła teraz 
zachwycają one głębią koloru. 
Ponadczasowe piękno i niezwykła 
precyzja wykonania. Patery na 
owoce, wazony, szklanki, pucharki, 
ceny minimalne od 250 zł do 899 zł. 
KROSNO pomaga Domowi Ronalda 
McDonalda dla rodziców długo 
hospitalizowanych dzieci.



32-34

Cena min.:  
50 zł / szt.

ZESTAW KAW  
OD J.J. DARBOVEN 
Jej przedstawiać nie trzeba – znana i kochana 
od tysięcy lat na całym świecie. Od niej zaczyna 
się dobry dzień i w niej często ostatnia nadzieja. 
Kawa - tu w zestawie 5 paczuszek ziaren 
z różnych zakątków Afryki i Ameryki Południowej, 
palonych w rzemieślniczej Palarni Kawy 
J.J. Darboven na Kaszubach. Jest moc i jest smak!

Waga: 5x250g

KAMIENNE DESKI 
OD TECHNISTONE 
Od wielu lat gości w polskich kuchniach 
w postaci blatów i elementów wykończenia 
wnętrz. Technistone to wysoka higieniczność, 
niska nasiąkliwość, piękna paleta barw oraz 
10 lat gwarancji. Tu w mniejszej, bardziej 
kameralnej odsłonie mogącej z powodzenie 
służyć jako podkładki kuchenne, deski do 
krojenia, podkładki do potraw, ale również 
dekoracje. Sushi serwowane na Technistone 
to +100 do przyjemności.

Materiał: konglomerat kwarcowy wykonany 
w 92% z naturalnych piasków kwarcowych

35-39

Cena min.:  
50 zł

30  |  Aukcje Allegro

i A
* rodzina  

to dla nas miłość i bliskość
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Pomagając dzieciom, rodzinom, nie rozdajemy troski na wagę,  
1 kg spokoju + 3 kg pomocy, do tego ciepła pościel, prysznic, kawa. 
Bliskości nie da się zważyć i czasem trudno słowami wyjaśnić jej 
potrzebę komuś, kto nigdy nie był z dzieckiem w szpitalu, tygodniami 
odzielony od własnego domu. Dlaczego musimy razem dbać o jakość 
opieki szpitalnej nad całą rodziną? Abyśmy sami mogli na nią liczyć, 
gdy dzieci, wnuki, najbliżsi będą potrzebować pomocy medycznej.

„GDY SIĘ WRACAŁO ZE SZPITALA 
DO DOMU, TO TRAFIAŁO SIĘ 
W INNY ŚWIAT. ZUPEŁNIE JAKBY 
WRACAŁO SIĘ DO WŁASNEGO 
DOMU. SIEDZIELIŚMY RAZEM, 
ROZMAWIALIŚMY, KAŻDY 
OPOWIADAŁ O SWOIM DZIECKU. 
W WIĘKSZOŚCI TO BYLI MŁODZI 
RODZICE. RÓŻNIE ZNOSILI TĘ 
TRUDNĄ SYTUACJĘ. ICH DZIECI 
ZDROWIAŁY LUB ODCHODZIŁY. 
OBCY LUDZIE, A BYLIŚMY JEDNĄ 
RODZINĄ. JA, JAKO BABCIA, BYŁAM 
DLA WSZYSTKICH.” – BABCIA TERESA

Olek Doba 
„DOBA NA 
OCEANIE”
Groch z kapustą, czyli 
sypialnia w kajaku i rynny 
z opakowań po ciastkach. 
Z Olkiem Dobą zaplanujesz 
transatlantycką ekspedycję 
kajakową w swoim salonie. 
W formie książki dla dzieci, 
polski kajakarz opowiada 
o fascynującej przygodzie, 
jaką jest przepłynięcie oceanu 
w towarzystwie rekinów 
i statków widm.

Książka z autografem, 
którą Autor, Wspaniały 
Wolontariusz Fundacji 
podarował w czasie wykładu 
w Pokojach Rodzinnych 
Ronalda McDonalda 
w Szpitalu Pediatrycznym 
WUM.

Marcin Dorociński  
„NA RATUNEK”
„Jesteśmy dziećmi naszej 
planety, nie jej właścicielami.” 

Marcin Dorociński w pełnych 
pasji rozmowach z obrońcami 
natury o niezwykłym 
świecie przyrody. Goście 
Marcina podpowiedzą, jak 
pomóc rannemu jeżowi, 
ale i co zrobić tu i teraz, 
skutecznie i świadomie, aby 
w przyszłości świat nadal 
otaczał nas z całą swoją 
różnorodnością.

Książka z autografem, 
niezbędnik  
współczesnego człowieka

KSIĄŻKI  
(Aukcje 40-79)
Czytanie książek to najpiękniejsza 
zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła - 
mawiała Wisława Szymborska, a Woody 
Allen dodaje, że jego największą życiową 
porażką jest fakt, że nie ma pracy 
polegającej na czytaniu książek.

Zatem czytajmy, a jest w czym wybierać. 
Coś dla małych i dużych czytelników, 
do poduszki i na urlop, w słotny dzień 
do kubka kakao i paczki chusteczek, 
i do wstrzymywania oddechu, bo taka 
niesamowita akcja, i …  Wszystkie książki 
z autografami twórców lub bohaterów. 
Biblioteka marzeń zaczyna się tu!

Cena min.:  
200 zł

40

41

Cena min.:  
100 zł
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45

Elżbieta Baniewicz 
„GAJOS”
Podziwiany, kochany Janusz Gajos. Niezwykła 
opowieść o jednym z najwybitniejszych 
i najbardziej lubianych, a zarazem 
najskromniejszych i najskrytszych polskich 
aktorów trafiła w nasze ręce. „W każdej roli 
przypominam Gajosa” - powiedział kiedyś 
o sobie. O swojej drodze osobistej i artystycznej, 

o tajemnicach 
warsztatu, o tym, 
co myśli na temat 
aktorstwa i swoich 
kreacji. Janusz 
Gajos.

Książka 
z autografami 
Janusza Gajosa 
i Elżbiety Baniewicz

Adam Michnik  
„Z DZIEJÓW 
HONORU 
W POLSCE”
Wybór dzieł publicystów, filozofów i poetów, 
którzy w powojennej Polsce zmuszeni byli 
zmierzyć się z dramatycznymi dylematami 
nowego ustroju, ugodą, uwiedzeniem, 
uporem, potrzebną i niepotrzebną dumą, 
tym jak po przegranej nie czuć się 
upokorzonym, zdradzonym, jak zachować 
twarz. Wybory  celnie skomentowane przez 
Adama Michnika 
ogląda się z wielu 
stron i dzięki temu 
więcej widać.

Książka 
z autografem 
Adama Michnika

Ewelina Wolańska 
„PRZYSTAŃ  
LECHA WAŁĘSY 
NAD MOTŁAWĄ”

Wybitna adwokatka 
i wieloletnia 
współpracownica Lecha 
Wałęsy w osobistej 
opowieści o pracy 
z byłym prezydentem, 
o historii dziejącej się 
na naszych oczach 
i o Gdańsku. Dla 
wszystkich, którzy chcą 
wiedzieć więcej niż 
widać w tv.

Książka z autografem Lecha Wałęsy

Barbara 
Nawratowicz-
Stuart „KABARET 
‘PIWNICA POD 
BARANAMI’  
1956-1963”
Wyjątkowa pozycja nie tylko dla fanów 
i miłośników Piwnicy pod Baranami. Legendarne 
miejsce, fenomen kulturalny w czasach PRL, post 
PRL, w trudnym XX wieku i jeszcze dziwniejszym 
XXI. Książka zawiera podpisy i dedykację 
Zespołu „Piwnicy pod Baranami”. Rarytas!

Książka z autografem

Cena min.:  
200 zł

Cena min.:  
200 zł

43

 44

Cena min.:  
200 zł

Cena min.:  
200 zł

42
NA NASZYCH AUKCJACH RÓWNIEŻ:

46
„Wyspa 
obłąkanych”
Martin Widmark

50
„Mats i Roj.  
Ktoś się 
wprowadza”
Eva Lindström

54
„Teściowie  
w tarapatach”
Alek Rogoziński

58
„Kwestia ceny”
Zygmunt Miłoszewski

47
„Inny niż 
wszyscy”
Per Nilsson

51
„Jedz,  
śmiej się  
i walcz!”
Joanna Jędrzejczyk, 
Jan Paszkowski

55
„Nazwijmy  
to miłość”
Janusz L. Wiśniewski

60
59

„Jadłonomia  
po polsku”
Marta Dymek

48
„Piaskowy Wilk”
Åsa Lind

52
„Prosta  
sprawa”
Wojciech Chmielarz

56
„Bez reszty”
Wojtek Miłoszewski

61
„Malwinka  
i Lusia. Ucieczka 
jednorożca”
Kasia Keller

49
„Piraci Oceanu 
Lodowego”
Frida Nilsson

53
„Dodatkowa 
dusza”
Wioletta 
Grzegorzewska

57
„Blondynka  
na Hawajach”
Beata Pawlikowska

62 
„Puszcza”
Marcin z Lasu 
Kostrzyński
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NA NASZYCH AUKCJACH RÓWNIEŻ:

63
„Gdziekolwiek 
spojrzysz”
Jakub Szamałek

67
„Dziwne jest 
serce kobiece… 
Wspomnienia 
galicyjskie”
Zofia z Odrowąż – 
Pieniążków Skąpska

71
„Dobre miastko. 
Najlepsze ciasto 
na świecie”
Justyna Bednarek

75
„Tarmosia”
Tomasz Samojlik

64
„Moloch”
Marek Krajewski

68
„Motyw ukryty”
Katarzyna Bonda, 
Bogdan Lach

72
„Bozie, czyli jak 
wygląda Bóg?”
Karolina Oponowicz

76
„Sens życia”
Lotta Olsson & Maria 
Nilsson Thore

65
„Gwiazdor”
Piotr C.

69
„Krótka 
wycieczka na 
tamten świat”
Juliusz Strachota

73
„Szkoła bohaterek 
i bohaterów,  
czyli jak radzić 
sobie z życiem”
Przemek Staroń

77
„Piwo i dobre 
jedzenie”
Janusz Palikot

66
„Nie patrz”
Marcel Moss

70
„Giler, trampolina  
i reszta świata”
Agnieszka Chylińska

74
„Wielkie przygody 
w świecie  
przyrody”
Wojciech Mikołuszko

78 
„Mery Majka”
Sylwia Lipka

MIŚ 
Morelka, czyli 1 z 7 wspaniałych misiaków 
wydzierganych ręcznie przez mistrzynie 
szydełka z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Władysławowa! Kaszubska wstążka noszona 
przez każdego misia jest jak medal, certyfikat – 
wszystko, co najlepsze z Kaszub. Haft kaszubski 
to zawsze tylko 5 kolorów, motyw kwiatów lub 
owadów. Misie z Kaszub tylko u nas!

Od lewej: Karmelek, Szaruś, Herbatniczek, 
Morelka, Niebuś, Białka, Lilianka

KULTOWE 
PODKOLANÓWKI 
Kilka lat temu triumfalnie wróciły na wybiegi i do 
naszej codzienności. Zaczęły być must have nie 
tylko u piłkarzy i bejsbolistów. Śmiało można 
zakładać na mecze kadry, a wtedy „na pewno 
się uda!”, ewentualnie „nic się nie stanie”.

80-86

89
87-88

„PITBULL”, 
„PITBULL 

OSTATNI PIES”, 
„PITBULL NOWE 
PORZĄDKI”
Vega, Pasikowski, Dorociński i plejada 
polskich aktorów do tego krwawe porachunki, 
koszarowy humor, bójki, strzelaniny, słowem 
męskie przyjemności na warszawskim 
Mokotowie w wykonaniu policjantów 
i złoczyńców. I kanapka z ogórkiem, która  
już nigdy nie będzie smakować tak samo.

Płyty DVD z autografem

Cena min.:  
50 zł

KARTY 
PODARUNKOWE 
CAFARDINI  

Mistrzowie krawieccy 
Cafardini stworzą 
specjalnie dla Ciebie 
marynarkę albo koszulę. 
Albo jedno i drugie. 
Dopasują je nie tylko 
do Twojej sylwetki, ale 

i stylu życia. Szycie na miarę to nieskończone 
możliwości kreacji, a kiedy założysz te konkretne 
rzeczy nie będziesz chciał nosić innych.

Voucher na marynarkę o wartość 2 450 zł 
Voucher na koszulę o wartości 690 zł

79

Cena min.:  
50 zł

Cena min.:  
40 zł
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92
GAZETA 
WYBORCZA  
Z ROKU 
1989, NR 1
GAZETA WYBORCZA z roku 
1989 nr pierwszy (1/89). 
Wyjątkowy, kolekcjonerski 
egzemplarz Gazety Wyborczej 
z autografem redaktora 
naczelnego Adama Michnika.

Całość pięknie oprawiona, 
historia w ramie! Takie rzeczy 
tylko dla Domu Ronalda 
McDonalda.

„CZAJKI”
Autor: Marek Hołda

Szeroki krąg jego 
zainteresowań artystycznych 
obejmuje tematykę 
historyczną i rodzajową, 
nastrojowe pejzaże, tematy 
o symboliczno-narracyjnej 
strukturze i poetyckim, 
onirycznym lub baśniowym 
klimacie. 20 wystaw 
indywidualnych, kilkadziesiąt 
zbiorowych, prace 
wystawiane w Austrii, Belgii, 
Francji, Holandii, na Litwie 
i we Włoszech. Jest członkiem 
grupy artystycznej Equitas 
Equitatum.

2020 r., 60x70 cm,  
olej, płótno 

Obraz został pięknie 
oprawiony przez  
Mabellini Delio.

 „PAN 
BROKUŁ”

Autor: Pani Hansen 

Kasia Michałkiewicz-Hansen, 
znana jako Pani Hansen, 
to ceniona ilustratorka 
i graficzka. Jej wyjątkowe 
prace zdobią prywatne 
kolekcje, znajdziesz je 
w książkach poważnych 
i zabawnych, dla dużych 
i małych. To kolejne 
dzieło Pani Hansen, które 
pomaga Domowi Ronalda 
McDonalda. Dobry brokuł, 
pysznie oprawiony brokuł.

21x29,7 cm grafika,  
technika komputerowa 
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Cena min.:  
700 zł

Cena min.:  
1000 zł

Cena min.:  
350 zł

T 

R

O S 
K

A * troska  
to dla nas – widzę każdego,  
widzę Ciebie
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Wolontariusze – wielka społeczność ponad  
1000 osób o otwartych sercach, które każdego dnia 
razem, ramię w ramię, pomagają we wszystkich 
programach Fundacji. Dzielą się swoim uśmiechem, 
energią, wiedzą i zdolnościami, są blisko, gdy ktoś 
potrzebuje pomocy. Bezinteresowni, empatyczni, dobrzy.

POKOJE RODZINNE FUNDACJI 
ZMIENIAJĄ SZPITALE OD 
ŚRODKA. SĄ ODPOWIEDZIĄ 
NA TO, JAK W PUBLICZNEJ 
INSTYTUCJI MEDYCZNEJ 
STWORZYĆ RODZINOM 
PRZYJAZNE MIEJSCE, 
W KTÓRYM POCZUJĄ SIĘ JAK 
W DOMU. ZESPÓŁ POKOI 
I WOLONTARIUSZE POTRAFIĄ 
ZADBAĆ O CAŁĄ RODZINĘ.

„KOT  
ZAKRĘCONY 1”
I jak mawiał podobno Leonardo  
da Vinci: „Nawet najmniejszy kotek  
to żywe arcydzieło.”

2019 r.,  
20x28,5 cm 
karton, farby 
akrylowe i ołówek

Passe-partout 
i rama wykonane 
w pracowni 
pozłotniczej 
Konrada 
Ossolińskiego 
w Krakowie.

Jan Tomasz Oko, autor tych trzech dzieł,  
urodził się w 1959 r. w Zwoleniu.

Malarz i scenograf, poeta, absolwent 
Studium Scenografii Teatralno-Widowiskowej 
oraz Filmowo-Telewizyjnej na Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Uczeń Jerzego 
Skarżyńskiego, Krystiana Lupy. Dyplom 
w pracowni Andrzeja Kreutz-Majewskiego.

Brał udział w wielu wystawach indywidualnych 
oraz zbiorowych w kraju i zagranicą.  Jego 
prace znajdują się w wielu kolekcjach 
prywatnych (Paryż, Toronto, Halle, Kraków, 
Warszawa, Lublin, Radom).

Wiersze pisze od 17 roku życia. Od 1981 r.  
jest członkiem Grupy Literackiej „Łuczywo”. 
Wydał arkusz poetycki „Poezje” (1984). Wiersze 
zamieszczone zostały w trzech albumach z cyklu 
„Radomskie w poezji i fotografii”.

„KOT  
ZAKRĘCONY 2”
Na początku Bóg stworzył puszysty kłębek, 
który z braku lepszego pomysłu nazwał 
Kotem.

2019 r., 48x36 cm, karton, pastele i ołówek

Passe-partout i rama wykonane w pracowni 
pozłotniczej Konrada Ossolińskiego 
w Krakowie.

Cena min.:  
200 zł

Cena min.:  
200 zł

Cena min.:  
200 zł

 94
„KOT  
DOSTOJNY”
Hemingway twierdził, że „posiadanie 
jednego kota prowadzi do posiadania 
kolejnego”. A tu proszę, kolejny.  
Czy jesteś gotów na taką przygodę?

2019 r.,  
20x28,5 cm, 
karton, farby 
akrylowe  
i ołówek

Passe-partout  
i rama 
wykonane 
w pracowni 
pozłotniczej 
Konrada 
Ossolińskiego  
w Krakowie.

 95

93
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    „MOTYL”
Autor: Irmina Kraszewska

Czternastolatka. Córka Bożeny Kraszewskiej, 
artystki, która wspiera Dom. Wielka 
miłośniczka motyli. 

Motyle to nadzieja na spełnienie marzeń, 
ale i symbol odnowy. Motyle przechodzące 
przez różne stadia życia mogą być inspiracją, 
przewodnikami duchowymi, gdy się czegoś 
lękamy, brakuje nam sił i wiary. Pomagają 
odnaleźć drogę w krytycznej sytuacji 
i napełniają nas dobrą inspiracją. Poprzez 
przekazanie 
swojego obrazu 
młoda malarka 
ma nadzieję, 
że da on to 
wszystko rodzinom 
z Domu Ronalda 
McDonalda.

rysunek, kredka 
polichromos

97

„HARRY POTTER”
Autor: Bożena Kraszewska

„Opowieść o Harrym to opowieść 
o magii, przyjaźni, miłości, dzięki którym 
młody człowiek może pokonać wszelkie 
przeciwności losu. Wierzę, że portret 
przeniesie wiele szczęścia i wiary rodzinom 
w walce o zdrowie dzieci.”

Bożena Kraszewska rocznik 1980. 
Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną 
I stopnia w klasie fortepianu, Studium 
Turystyczne w Kołobrzegu oraz w 2006 r. 
Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku na 
wydziale Edukacja Artystycznej w zakresie 
Sztuk Plastycznych. W sierpniu 2006 roku 
w Muzeum-Galerii „Brama w Gryficach” 
odbył się wernisaż grafik.

100x80 cm, rysunek, kredka polichromos

96
„PRZYSTAŃ 
RYBACKA 
W JAROSŁAWCU”
Autor: Zofia Sawecka-Gólczewska

Zofia Sawecka-Gólczewska urodziła się 
w 1954 r. w Bystrzycy. Maluje techniką własną, 
farbami olejnymi. Jej ulubione tematy malarskie 
to ludzie, zwierzęta, przyroda. Pierwsze swoje 
prace pokazywała w rodzinnym Zakrzówku. 
Wystawy autorskie odbyły się w Złotokłosie 
pod Warszawą, Piasecznie i Trojanowie.

2019 r., 50x40cm, olej na płótnie

Obraz w mistrzowskiej oprawie Mabellini Delio

Cena min.:  
300 zł

Cena min.:  
100 zł

Cena min.:  
100 zł

98 GRAFIKI 
KOSTIUMY 
TEATRALNE

Autor: Zosia Łaszczewska

Takie mamy zdolne wolontariuszki. Projekty trzech 
kostiumów teatralnych, nawiązujących do różnych 
epok i stylów w modzie kobiecej. Tryptyk smacznie 
skrojony i pięknie oprawiony w Mabellini Delio.

2021 r., Krynolina: 31,5x41,5cm, Secesja: 
31,5x41,5cm, Awangarda: 36,5x32 cm, kredka

101

99
FOTOGRAFIA  
„PAŹ KRÓLOWEJ”

Autor: Wojciech Domagała

Artysta fotograf AFIAP od 2012 roku oraz 
Artysta fotograf EFIAP od 2017 roku – 
tytuły przyznany przez Międzynarodową 
Federację Sztuki fotograficznej FIAP 
z siedzibą w Paryżu.

Uczestnik wielu wystaw zbiorowych, 
uczestnik i laureat wielu konkursów 
fotograficznych w kraju i na świecie, 
m.in. Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej 
Fotokreacji CYBERFOTO Częstochowa; 
Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Zabytki” 
Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne: 
„Śladami Leona Wyczółkowskiego – 
motywy górskie w twórczości artysty” – 
wystawa pokonkursowa Sielski krajobraz, 
I Nagroda.

Cena min.:  
200 zł

Cena min.:  
150 zł

„MOULIN ROUGE, 
MONTMARTRE, 
PARIS”

Autor: nieznany

Widok na słynny music-hall i kabaret 
otwarty w 1889 r. przez Josepha Ollera 
w dzielnicy czerwonych latarni niedaleko 
dzielnicy Montmartre. Moulin Rouge to 
kankan, piękne i frywolne tancerki, złoto, 
klejnoty i doskonała muzyka i absynt.

2013 r. 15x20 cm, olej na płótnie,  
sygnatura na odwrocie 

Praca pochodzi od artysty malarza, galeria 
ekspozycja na Place du Tertre w Paryżu.

100

Cena min.:  
500 zł
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Kolekcjonować, kolekcja, kolekcjoner! Jak 
zacząć? Na co zwracać uwagę? Czego 
się nauczyć? Kogo pytać o opinię? Na kim 
wzorować? Gdzie kupić i komu sprzedać?  
Dr Monika Bryl, historyczka sztuki i socjolożka, 
antykwariuszka z wieloletnim stażem dzieli 
się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dotyka 
bardzo pięknej, pasjonującej, lecz trudnej 
materii. Ostateczną dedykację w książce 
uzupełni, gdy poznamy jej nabywcę! Wtedy 
też Autorka osobiście spotka się ze zwycięzcą 
licytacji w galerii jednego z najznamienitszych 
domów aukcyjnych – Agra Art.

„RYNEK SZTUKI W POLSCE. 
PORADNIK DLA  
KOLEKCJONERÓW  
I INWESTORÓW”  
Monika Bryl

102

Cena min.:  
200 zł

103
104

„KIESZONKOWA 
DŻUNGLA”
Jacek Yerka
Urodził się w 1952 r. w Toruniu. W 1976 r. ukończył 
Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, specjalność grafika. Następnie 
wystawiał prace m.in. na Biennale Plakatu Polskiego 
w Katowicach, Lahti i Warszawie. Z malarstwem 
związał się na dobre w 1980 roku. Na podstawie 
jego prac Harlan Ellison – autor fantasy, stworzył 
30 opowiadań, które zostały opublikowane 
wraz z obrazami Yerki w „Mind Fields”. Artysta 
współpracował też przy produkcji amerykańskiego 
filmu „Strawberry Fields”. 

Wykonanie: giclée, papier 
sygn. z matrycy p.d. YERKA 09
sygn. oł. pod ryc. l. 9/50, śr. KIESZONKOWA 
DŻUNGLA-POKÓJ, p. Yerka 
wymiar zadruku: 51x65,5 cm | wymiar arkusza: 
54x72 cm

Giclée (zwane też w Polsce inkografiami) to nazwa 
techniki graficznej, polegającej na wysokiej jakości 
wydruku reprodukcji pracy artysty, gdzie artysta 
nadzoruje każdy etap – od zrobienia fotografii 
dzieła malarskiego, korekty barw pigmentów, jakości 
papieru, po finalny wydruk.  

Praca na życzenie zostanie przez nas zlecona do 
oprawy przez mistrzów Mabellini Delio.

Maryla 
Szymiczkowa 
„ZŁOTY RÓG”
Jak wiadomo, tajemnice same się nie 
rozwiązują. Zatem do akcji musi wkroczyć 
profesorowa Szczupaczyńska. Zbrodnia, 
intryga, tajemniczy mężczyzna z blizną, 
Kraków roku 1900 i wesele w Bronowicach, 
które opisał Wyspiański. Lecz czy nic mu nie 
umknęło?  Jacek Dehnel i Piotr Tarczyński 
jako Maryla Szymiczkowa, czyli świetne 
pióro i ogromna wiedza o Krakowie 
przełomu XIX i XX wieku. Gratka nie tylko 
dla admiratorów profesorowej. 

Książka z autografami pisarzy

Cena min.:  
200 zł

Cena min.:  
2000 zł

AGRA ART OD 2020 
ROKU I GRUDNIOWEJ 
LICYTACJI OBRAZU 
TOMASZA  
MILANOWSKIEGO 
WSPIERA FUNDACJĘ 
I DOM RONALDA 
McDONALDA 
W WARSZAWIE.  

W czerwcu 2021 roku 
w katalogu aukcyjnym pojawił 
się obraz Justyny Boruckiej. 
Przyleciał z Grecji, trafił 
na Wilczą, a następnie do 
prywatnego kolekcjonera, 
który w ten sposób wspiera 
bezpłatną pomoc Domu dla 
rodziców małych pacjentów 
Szpitala Pediatrycznego WUM. 
Z Wilczej, z siedziby Agra 
Art, na Trojdena, do Domu 
jest blisko. Łączy nas sztuka, 
dlatego do zaproszenia Moniki 
Bryl i Agra Art dodajemy 
zaproszenie do Domu!
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Jarosław Mirosław 
Skoczeń „WIERSZE 
WYBRANE”
Mówią, że oczy to zwierciadło duszy. Choć 
Pan Jarosław patrzy na nas zza ciemnych 
szkieł, głębię i wrażliwość odzwierciedla  
tomik jego poezji. Wiersze Wybrane to ocean 
emocji, który wzywa do zanurzenia się w nim 
choć na krótką chwilę.

Płyta z autografem

Natalia 
Kukulska 
„CZUŁE 
STRUNY”

Chopin w formie piosenek. Przepięknie 
zaaranżowanych i wykonanych na naprawdę 
światowym poziomie. Natalia Kukulska 
zaprosiła do projektu ponad 100 osób - 
aranżerów, muzyków, autorów tekstów. Jak 
sama mówi: „Proste, bliskie podejście, bez 
postawy na baczność. Nazwaliśmy emocje, 
które wynikają z muzyki po swojemu.” 
Wyszło fantastycznie. I Ty poczuj, jak Twoje 
struny stają się czułe i czekaj na koncerty.

Płyta z autografem

DYSKOGRAFIA 
BUDKI SUFLERA
„Jolka, Jolka pamiętasz…” Nie tylko Jolka 
pamięta. Wszyscy pamiętamy, w końcu od 40 lat 
uczą nas, jak wygląda polski rock.   W leksykonie 
tylko z nazwy znajdziemy serię niepowtarzalnych 
historii i zdjęć z prywatnego archiwum muzyków. 
A powiew świeżości zagwarantuje obecny tu 
materiał premierowy oraz wersje ze zmienionym 
wokalem i aranżacją. Płyt jest 
20, ech tyle przyjemności. 
Nigdy nie były słuchane, 
podarowane dla Domów przez 
fana Budki, który dotykał tylko 
boxu na płyty! Reszta czeka na 
czyjeś dłonie i uszy!

Płyty bez autografów, bo te….
wyblakły

2-PŁYTOWY 
ALBUM FESTIWALU 
POL’AND’ROCK 
Majka Jeżowska po raz kolejny udowodniła, 
że jej muzyka łączy nie tylko pokolenia, 
ale fanów różnych stylów muzycznych. 
Na koncercie Live Pol’And’Rock 2019 
poruszyła tłuuumy. Tłumy, które poprzez 
muzykę, obudziły w sobie  dziecko i duszę 
zbuntowanego nastolatka. Teraz zapis tej 
wyjątkowej chwili jest na wyciągnięcie 
ręki - w formie unikalnej płyty z autografem 
piosenkarki.

Płyta z autografem Majki Jeżowskiej 

Cena min.:  
100 zł

Cena min.:  
100 zł

Cena min.:  
100 zł

Cena min.:  
100 zł
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Dawid Podsiadło 
„MAŁOMIASTECZKOWY”
„Co mówimy?” kiedy widzimy 
tę płytę Dawida? „Nie ma 
fal!” Bierzemy te „Trofea” 
z autografem artysty i nie 
wyprzedzi nas żaden 
„Małomiasteczkowy”  
na traktorze… Ludzie, 
spieszcie licytować!!!

Płyta z autografem

„PERŁY Z LISTY 
PRZEBOJÓW 
PROGRAMU 
TRZECIEGO”, 
Różni 
wykonawcy, 
2012

„Perły z Listy Przebojów Programu Trzeciego” to dwupłytowy 
album kompilacyjny zredagowany przez niezapomnianych 
redaktorów „Trójki”: Marka Niedźwieckiego i Piotra Barona. 
Zawiera najbardziej wyjątkowe utwory w trzydziestoletniej 
historii Listy Przebojów Programu Trzeciego – nieistniejącej już 
audycji, przy której wychowało się wiele pokoleń słuchaczy. Na 
2 płytach repertuar od Lou Begi i Deep Blue Something, przez 
Paulę Abdul, Babylon Zoo, po Annę Marię Jopek z Jeremim 
Przyborą i Krzysztofa Krawczyka z Edytą Bartosiewicz. 

Płyta z autografami zespołu Radia 357 (Ola Budka, Marcin 
Cichoński, Gabi Darmetko, Michał Gąsiorowski, Bartek Gil, Marcin 
Łukawski, Justyna Mączka, Marek Niedźwiecki, Grzegorz Sajór, 
Paweł Sołtys, Piotr Stelmach, Halina Wachowicz, Ernest Zozuń)

Jakub Józef Orliński
„FACCE D’AMORE” 
Już w 2018 roku The Sunday Times wychwalał „nieziemskie piękno 
tonu Orlińskiego, jego perłową koloraturę i fantastyczną kontrolę 
oddechu”. Facce d’amore to drugi album solowy kontratenora.

Barokowo, z przepychem, dla każdego, kto nie zdążył kupić 
biletu na koncerty we Francji, 
Austrii, Szwajcarii, Włoszech, czy 
Hiszpanii. Za Jakubem Józefem 
Orlińskim wielbiciele podróżują 
po całej Europie i Ameryce! Nie 
dopchacie się po autograf przez 
najbliższe 100 sezonów! 

109
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Cena min.:  
100 zł

Cena min.:  
100 zł

Cena min.:  
100 zł
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114Andrea  
Bocelli  
„SI FOREVER”, 
The Diamond 
Edition, 2019
Andrea Bocelli – 
najpopularniejszy tenor  
świata i laureat Złotego  
Globu po wielkim sukcesie 
albumu „Si”, który sprzedał 
się w ilości ponad miliona 
egzemplarzy na całym świecie 
nagrał specjalną, rozszerzoną 
edycję albumu. Na albumie  
„Si Forever” znajdą się między 
innymi nowe duety z Ellie 
Goulding i Jennifer Garner.

Płyta z autografami zespołu 
Radia 357

Kora 
„MAGICZNE 
SŁOWO 
SUKCES”,  
2001

Kora – jedna 
z najpopularniejszych 
wykonawczyń w historii 
polskiego rocka, autorka 
tekstów piosenek i wierszy. 
Niezwykła, nieszablonowa, 
nieokiełznana. Czy 
z Maanamem, czy solowo  
jak zawsze genialna. 

Płyta z autografami zespołu 
Radia 357

112

 113

Cena min.:  
100 zł

Cena min.:  
100 zł

Cena min.:  
100 zł

117

116
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„MĘSKIE GRANIE 
2019”, Różni 
wykonawcy
„Męskie Granie 2019” to dziesiąty album 
dokumentujący niezwykła trasę koncertową 
z udziałem polskich artystów. To mnóstwo 
znakomitej muzyki zagranej na żywo przed 
wielotysięczną publicznością. Na albumie 
znajdują się porywające interpretacje klasyki 
polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej 
w wykonaniu między innymi: Natalii Przybysz, 
duetu The Dumplings oraz zespołu Lao Che, 
a także hołd dla grupy Breakout oraz pełne energii 
utwory w wykonaniu Darii Zawiałow i duetu 
Mazolewski/Porter. Druga płyta to zapis koncertu 
zespołu Męskie Granie Orkiestra 2019 na czele 
z Katarzyną Nosowską, Tomaszem Organkiem, 
Igorem Walaszkiem i Krzysztofem Zalewskim. 

Płyta z autografami Tomasza Organka i zespołu 
Radia 357

„SMOOTH JAZZ 
CAFE. VOL. 17”, 
Różni wykonawcy, 
2017
W serii „Smooth Jazz Cafe” wspaniały 
dziennikarz i prezenter muzyczny – Marek 
Niedźwiecki poleca najciekawsze utwory z jego 
autorskich audycji w radiowej Trójce. Sting, 
Diana Krall, John Legend, Benjamin Bjolay, 
Jose James, Kandace Springs, Eliane Elias czy 
Ive Mendes to zaledwie kilka nazwisk, które 
zagościły w tym dwupłytowym zestawieniu. 

Płyta z autografem Marka Niedźwieckiego

„MĘSKIE 
GRANIE 2019 
DOGRYWKA”, 
Różni wykonawcy
Album „Dogrywka” stanowi zapis dziesiątej, 
jubileuszowej trasy koncertowej. Na płycie 
dodatkowe 15 utworów największych twórców 
sceny alternatywnej, takich jak: Kasia Nosowska, 
Krzysztof Zalewski, Ørganek, Lao Che, Voo 
Voo, czy duet Maleńczuk & Waglewski. Album 
zawiera także piosenki wykonane w hołdzie 
dla klasyków polskiej muzyki rozrywkowej – 
zespołów Breakout i 2+1.

Płyta z autografami  
Tomasza Organka  
i zespołu Radia 357

Leonard Cohen 
„GREATEST HITS”, 
1975
Naciskasz przycisk play i przenosisz się w lata 
70. w „Niebieskim prochowcu” z „Zuzanną” 
u boku, w ręku trzymając pudełko płyty 
z tamtych lat. Nostalgiczne, jedyne w swoim 
rodzaju i najbardziej znane utwory Cohena 
z jego pierwszych 4 płyt. Poezja! 

 Płyta z autografami zespołu Radia 357

115 Cena min.:  
100 zł

Cena min.:  
100 zł

Cena min.:  
100 zł

Cena min.:  
100 zł

Metallica 
„HARDWIRED... 
TO SELF-
DESTRUCT”,  
2016
Dziesiąty studyjny album  
grupy świadczy o tym, że 
Metallica nie skończyła się 
na „Kill‚ Em All”. Wrócili 
w wielkim stylu. James 
Hetfield wykonał tu genialną 
robotę jako autor większości 
materiału. W każdej zagranej 
nucie czuć pasję, w każdej 
wyśpiewanej linijce tekstu 
brzmi siła, którą znamy. Dużo 
ciężkich riffów, piorunujące 
solówki i ten głos! Cała stara 
dobra Metallica – wszytko to, 
co znamy i lubimy, co cieszy 
ucho.

Płyta z autografami zespołu 
Radia 357
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PAŁECZKI  
SAULA          
DREIERA 

Z pochodzenia Krakus, któremu muzyka 
pomogła przetrwać Holocaust. Przeżył 
trzy obozy koncentracyjne, a praca 
w Fabryce Schindlera uratowała mu życie. 
W Mauthausen wraz z innymi więźniami 
stworzył męski chór. Za instrumenty służyły 
mu dwie łyżki. Po wojnie zamieszkał w USA. 
Obecnie mieszka na Florydzie, podróżuje, gra 
na perkusji, promując pokój na świecie, a jego 
mottem jest „Nigdy więcej”. 

W 2014 roku będąc na emeryturze, przeczytał 
historię Alice Herz-Sommers, 108-letniej 
pianistki, wtedy także poznał Ruby’ego 
Sosnowicza i wspólnie założyli klezmerski 
zespół Holocaust Survivors Band, w którym 
dziś grają kolejne pokolenia ocalonych. Saul 
zna Fundację i Domy! Zna i pomaga!

BIDON  
Z OLIMPIADY  
W RIO DE JANEIRO 
2016 
Czysta woda mocy doda, a i dobry izotonik nie 
zaszkodzi. Najlepiej pity z olimpijskiego bidonu 
stworzonego dla naszej reprezentacji olimpijskiej.

122 124KUBEK  
OD MARKA 
NIEDŹWIECKIEGO 
Z AUTOGRAFEM
Niedźwiadki od Niedźwieckiego. Nie  
dziwi, gdyż po pierwsze to jakby rodzina,  
po drugie Marek Niedźwiecki zakochany  
jest w Australii bardzo, a nawet bardziej,  
po same uszy i na zawsze. Kto czytał  
jego książkę, ten wie.

Zatem namiastka Terra Australis przy  
porannej kawie.

KUBEK  
RADIA 357
  Gratka dla kolekcjonerów i fanów Radia 357. 

SKARPETKI 
OD ANNY 
HARKOWSKIEJ
Właśnie w takich skarpetkach kolarskich 
nasi zdobywają medale. A Anna 
Harkowska zdobyła aż 5 srebrnych 
na Igrzyskach Paraolimpijskich 
w Londynie i Rio de Janeiro. A ściga 
się też z najlepszymi pełnosprawnymi 
zawodnikami.

A skarpety – dobre, bo polskie. 
Danielo Sportswear od ponad 20 lat 
dba o najwyższej jakości odzież dla 
sportowców. A zaczęło się właśnie od 
skarpet dla kolarzy.

Cena min.:  
50 zł

Cena min.:  
100 zł

Cena min.:  
50 zł

119 Cena min.:  
50 zł

120 
121

Cena min.:  
100 zł

KUBEK OD TOMA 
DUMOULINA

W 2017 roku wygrał klasyfikację generalną 
Giro d’Italia. Wygrał w pięknym stylu. 
Wtedy także podpisał ten kubek. Z takich 
piją mistrzowie i prawdziwi twardziele, co 
to różu się nie boją.  

125
Cena min.:  
100 zł

123
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AUTOGRAF 
MARCINA 
GORTATA 

Od naszego mistrza koszykówki dla Ciebie 
mistrzowsko oprawiony autograf.

ANEGDOTKA

ZDJĘCIE 
Z AUTOGRAFEM 
ROBERTA 
LEWANDOWSKIEGO
Prawą ręką od Lewego. Większej zachęty  
nie potrzeba.

ZDJĘCIE 
Z AUTOGRAFEM  
MAI 
WŁOSZCZOWSKIEJ
Na jaką górę nie wjedzie, to medal 
przywiezie. Nasze „złoto prawdziwe” 
w kolarstwie górskim. Zapowiedziała, że to  
jej ostatni sezon, zatem wsiadamy na rowery  
i pędzimy po zdjęcie z autografem.

126

128

  127

W tym roku dopisali nam znani i lubiani, 
którzy chętnie składali autografy, aby czynić 
dobro, autografy to na zdjęciu, to na torbie czy 
koszulce. I proszę Państwa tak to podobno było 
z tym podpisem…

Mała dziewczynka z pogniecioną karteczką 
podchodzi do wielkiego koszykarza.
–  Proszę Pana, czy mogłabym dostać autograf?
Marcin Gortat patrzy na tę kartkę, uśmiecha się.
–  A czy nie chciałabyś, żebym podpisał się na 
większej, ładnej kartce?
–  Nie, dziękuję. Sama sobie przepiszę!

Sądząc po zagnieceniach, oryginał jest u nas, 
a doskonała kopia u małej dziewczynki!

Cena min.:  
200 zł

Cena min.:  
100 zł

Cena min.:  
200 zł

KOSZULKI 
KOLARSKIE 
DECEUNINCK 

Dwupak 
koszulkowy.

Do podziwiania – koszulka kolarska 
z autografami belgijskiego Deceuninck Quick Step 
Floors. Oni rządzą w największych Tourach!

Do śmigania – nowiutka, dopasowana, idealna 
w kompozycji z wiatrem we włosach i prostą drogą 
przed Tobą. Nie masz roweru!! Dokup i pędź!

KOSZULKA 
PAWŁA 
ZAGUMNEGO 

Czterokrotny reprezentant olimpijski! Jedyny taki 
w historii i nasz, Mistrz Europy, Mistrz Świata, 
w domu na półce ma setki medali, Puchar Świata, 
medal Ligi Światowej, a z kolekcji koszulek jedną 
wybrał i podpisał dla Ciebie.

129

130
KASK  
BARTKA 
ZMARZLIKA
Najlepszy sportowiec 2019 roku  
zwany przez fanów F16. 

Złoty Kask, Srebrny Kask, Brązowy Kask 
i mistrz, którego rywale zazwyczaj widzą 
tylko żużel wysypujący się spod tylnego 
koła. A kask Bartosza Zmarzlika czerwony, 
z orłem białym. Spróbuj złapać, zanim Ci 
odjedzie!!! Bartek pomaga!!! 

Cena min.:  
200 zł

Cena min.:  
1000 zł

Cena min.:  
300 zł

131
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WEEKEND 
W HOTELU 
J.J. DARBOVEN 
DLA 2 OSÓB 
Serdecznie zapraszamy do 
Hotelu J.J. Darboven, który ugości 
Cię pyszną kawą, bogatym 
śniadaniem i widokiem na padok 
pełen wspaniałej maści koni. 
Do Twojej dyspozycji odda jeden 
z 10 komfortowo urządzonych pokoi, 
saunę suchą, niebanalne wnętrza, 
kameralną atmosferę oraz zawsze 
uśmiechnięty personel.

Voucher dla 2 osób, na 2 doby 
w pokoju Standard ze śniadaniami, 
ważny do 31 maja 2022.

132-134

  135

Cena min.:  
300 zł

ZESTAW 
SPORTOWY  
VEOLIA
Jak to mówią: „Nie ma złej pogody, tylko 
ludzie nieprzygotowani”. Zatem proszę, 
zestaw na każdą pogodę – słońce, deszcz, 
nieco wiatru, co by nie dogrzało, nie 
przewiało, nie zmoczyło zanadto. Jest też coś 
na pogodę ducha – słuchawki do ucha. Jak 
się sparuje z telefonem, to i Hołowczyc powie, 
gdzie biec ma człowiek i Queen zagra coś 
o rowerach.

Cena min.:  
550 zł

Dziękujemy autorom zdjęć do katalogu – całemu Zespołowi Działu Fotomedycznego WUM oraz Domowi Aukcyjnemu Agra Art.
Dziękujemy za piękną oprawę prac Mabellini Delio.

Dziękujemy za pomoc przy tworzeniu opisów przedmiotów Studentom UW z Koła Naukowego Strefa PR.

Katarzyna Bałaga, Ewa Chrostowska, Jacek Chrostowski, Piotr Kamieniarz,  
Andrzej Kisielewski, Magdalena Lenartowicz, Bartek J. Niewiadomski,  

Małgorzata Olewińska, Emilia Pitucha, Wojciech Pondel, Tomasz Sętowski,  
Marta Sokół, Halina Stawińska, Yuriy Verbovskyi

Darczyńcy Aukcji Live

ROSA, Agnieszka Rosa, Katarzyna Rodziewicz, Mariusz Dubiel, Winterhalter, 
WR Ceramika J.K. Rutyna, Karolina Skinder, Monika Bryl, BoConcept,  

Anna Rupińska, Ilona Andziulewicz, Agnieszka Pigulska, Krosno Glass SA,  
J.J. Darboven, Technistone, Fundacja Instytut Lecha Wałęsy, Agora SA,  

Fundacja Powszechnego Czytania, Adam Ciepłowski,  
Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o., Edipresse Kolekcje Sp. z o.o., 
Wydawnictwo Literackie, Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o.,  

Wydawnictwo Marginesy Sp. z o.o., Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o., 
Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK Sp. z o.o., Zaczytani Sp. z o.o. Sp.k., 

Lexicon Maciej Woliński, Platon Sp. z o.o., Wydawnictwo Filia,  
Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Wydawnictwo Muza SA,  

Wydawnictwo Pascal, Dorota Skowerska-Witek, Ewa Hanusz-Gintowt,  
Janusz Palikot, Radio 357, Jacek Chodakowski, Cafardini, Gazeta Wyborcza, 
Kasia Michałkiewicz-Hansen „Pani Hansen”, Marek Hołda, Jan Tomasz Oko, 

Zofia Sawecka-Gólczewska, Irmina Kraszewska, Bożena Kraszewska,  
Grzegorz Witek, Zosia Łaszczewska, Wojciech Domagała, Zbigniew Rodziewicz, 

Majka Jeżowska, Jakub Józef Orliński, Marek Niedźwiecki, Saul Dreier,  
Dom Aukcyjny Agra Art, Giant Polska Sp. z o.o., Jerzy Kordasiński,  
Deceuninck Poland Sp. z o.o., Maszoński Logistic Sp. z o.o. Sp.k.,  

Paweł Knochowski, Veolia

Darczyńcy Aukcji Allegro

W przygotowaniach do aukcji pomagają:





Szczegóły znajdują się na stronie www.frm.org.pl

Jeśli mają Państwo pytania – Magda Piotrowska pomoże – 790 343 055.

Rejestracja uczestników będzie możliwa od 2 września  
na stronie www.frm.org.pl

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo  
także pocztą elektroniczną.

Aukcja dzieł sztuki live  
rozpocznie się  

16 września o godz. 18.00

Aukcje Allegro ruszają  
13 września 2021 roku



Projekt graficzny i skład:  

Ewa Perlińska-Wojtala / ewa@indudesign.pl




