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Przekazaliśmy 

707 łóżek
dla rodziców
do 22 szpitali 
dziecięcych na terenie 
kraju, aby żaden rodzic 
nie spał na podłodze.

Domy  
i Pokoje  
w Polsce

Razem 
możemy 
więcej

2009

w polskim szpitalu, symbol 
otwarcia na obecność 
rodziców 24/7

Pierwszy Pokój 
Rodzinny

Wyposażyliśmy

28 kuchni  
dla rodziców

salonów  
dla dzieci18

na oddziałach pediatrycznych

także

2015

w Dziecięcym Szpitalu UCK WUM 
(pierwszym polskim szpitalu 
przyjaznym rodzinie)

Dwa nowe  
Pokoje Rodzinne

20 pokojów

567 rodzin skorzystało  
z jego pomocy

2015

Bezpieczna przystań dla rodzin 
dzieci długo hospitalizowanych

Pierwszy Dom Ronalda  
McDonalda – Kraków

25 pokojów

167  rodzin skorzystało  
z jego pomocy

2021

Bezpieczna przystań dla rodzin 
dzieci długo hospitalizowanych

Drugi Dom Ronalda  
McDonalda – Warszawa

to serce i siła Fundacji.  

Jest ich ponad  

Nasi  
Wolontariusze

6000

Ambasadorzy 
Fundacji  
w sporcie, sztuce, 
nauce i biznesie

Zabawa i nauka, aby dzieci 
nie traciły dzieciństwa  
przez chorobę.

Wydarzenia  
dla dzieci

„Przejść przez chorobę 
nowotworową dziecka”  
pod red. prof.  
Jerzego Kowalczyka

„Od objawu do nowotworu”  
pod red. prof. Alicji Chybickiej

Raport 2005-2020 Ogólnopolski 
Program Badań Profilaktycznych 
„NIE nowotworom u dzieci” 

Nasze  
publikacje 
medyczne

NIE  
nowotworom  
u dzieci

W ramach naszego programu  
“NIE nowotworom u dzieci”  
(profilaktyczne badania  
USG dla najmłodszych)  

przebadaliśmy

80 000 dzieci 
(2005-2022)

Przeszkoliliśmy 

3 000  lekarzy POZ 
z wczesnego rozpoznawania 
nowotworów

ponad

Z wykładów  
„NIE nowotworom u dzieci –  
rodzicu dostrzeż objawy”

skorzystało 

1500  rodziców  

i opiekunów

ponad

2005

w Polsce i Europie

Pierwszy  
Ambulans

2020
Drugi  
Ambulans



Historia Fundacji Ronalda McDonalda na świecie zaczęła się od marzenia 
jednej małej dziewczynki, wyrażonego prostymi słowami: „Chcę, aby mama 
i tata byli blisko mnie.” Dzięki dorosłym, którzy potraktowali to pragnienie 
bardzo dosłownie, dziś setki tysięcy dzieci mogą cieszyć się bliskością 
rodziny w czasie długiej hospitalizacji, a obecność rodzica przy dziecku 
w szpitalu jest prawem i coraz częściej standardem. 

Od 20 lat Polska jest częścią tej historii. 

Prof. Adam Jelonek przywiózł zza oceanu nie tylko innowacyjne metody 
leczenia, ale także ideę zmiany podejścia do najmłodszych pacjentów i ich 
rodzin. Z początkiem XXI wieku „Family-Centered Care” wyrażone słowami  

zamieniło się w Fundację, społeczny ruch, obliczony nie na chwilę, ale 
na pokolenia! Bo tylko tak można zrobić dużo w  ważnych sprawach! 
Tak zaczęła się historia Fundacji w Polsce, z McDonald’s Polska w roli 
Fundatora, z Licencjobiorcami, Partnerami i tysiącami osób związanymi 
zawodową historią lub emocjami. Dziś we wszystkich programach Zespół 
Fundacji wspierają każdego dnia Wolontariusze, Przyjaciele i Darczyńcy, 
dając dowód, że praca Fundacji jest ważna. Razem jest to cudownie 
niepoliczalna dokładnie i zmieniająca się liczba – zbiór osób, które w ciągu 
20 lat zaangażowały się w ideę „Aby rodzina mogła być razem”. 

W tym miejscu dziękujemy Wam, że jesteście częścią Fundacji.

20 lat Fundacji w Polsce to budowanie wspólnego poziomu wiedzy 
o  profilaktyce onkologicznej, tworzenie miejsc przyjaznych całej rodzinie 
w trudnym dla niej czasie, zmiana standardów opieki na oddziałach 
dziecięcych dzięki jednoznacznej roli łóżka dla rodzica. To także rozwijanie 
cudu wolontariatu wśród dzieci i dorosłych oraz pomoc dzieciom i całym 
rodzinom, gdy bardzo tego potrzebują, ale nie poproszą.

Dziękujemy za te 20 lat wspólnego tworzenia rzeczy wyjątkowych.

W imieniu Rady, Zarządu i Zespołu Fundacji,

Roman Rewald i Katarzyna Rodziewicz

razem
mogła być
Aby rodzina



DZIĘKUJEMY  
z całego serca za pomoc  

w organizacji aukcji

Zespół Działu Fotomedycznego WUM – AUTORZY ZDJĘĆ DO KATALOGU

* Więcej szczegółów na stronie 24

Ewa Perlińska-Wojtala / ewa@indudesign.pl – PROJEKT KATALOGU

Aukcja Sztuki Live

ZAPRASZAMY

Charytatywne 
Aukcje Allegro

20

17-27

października 

października 

godz. 
18.00
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Odkąd pamięta rysuje, maluje – ma swój świat. Widzi kolorem, formą, pamięta 

zapachem. Uczęszczała do Liceum Plastycznego w Kielcach na Wydział 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.

Prywatnie jest mamą dwóch wspaniałych synów, Franka i Piotrka, którzy są 

skutecznym napędem do jej działań artystycznych. Po długiej przerwie wróciła do 

tworzenia, gdyż jej wewnętrzny artysta dopominał się o swoją przestrzeń.

„Obraz ma odzwierciedlać chwilę relaksu, jaka następuje późnym popołudniem, 

na łonie przyrody. W spokojnym, rozświetlonym powietrzu migają barwy wody 

i zieleni. Jest to moment na odpoczynek i kontemplację przyrody. Obraz ma 

przynieść ukojenie nerwów i wyciszenie. Tytuł jest inspirowany także perfumami 

firmy Guerlain, których zapach może stanowić uzupełnienie pełni wrażeń.”

Katarzyna Bałaga
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2022 r.  |  100x140 cm  |  akryl na płótnie

Obraz podarowała Autorka. Dziękujemy.

BŁĘKITNA GODZINA – L’HEURE BLEUEArty
ści  
auk
cji
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Urodził się w 1998 r. w Ukrainie. Współczesny młody malarz, grafficiarz tworzący pod pseudonimem. 

Studiuje w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod opieką profesorów Tomasza Milanowskiego, 

Piotra Wachowskiego i Jana Mioduszewskiego. Sztuka Petra ma na celu pokazanie globalizacji, 

w jej pozytywnym sensie, wzbogacającej nasz świat. Swoje charakterystyczne, współczesne 

prace Artysta opisuje jako łączące elementy mody, pop-artu i street artu. Inspirowane popkulturą 

i „nowoczesnym stylem życia”, charakterystyczne figuratywne prace i pejzaże są najczęściej 

tworzone przy użyciu akryli, farb w sprayu w technice kolażu na płótnie lub papierze.

„W każdy obiekt artystyczny wkładam całą swoją duszę, moja sztuka jest częścią mnie.  

Pokazuje mój wewnętrzny świat i myśli, które mam teraz”.

Obrazy Artysty były prezentowane na licznych wystawach indywidualnych w kraju.  

Znajdują się także w prywatnych kolekcjach w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Anglii i USA.  

Petro Brunetti
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2021 r.  |  164x289 cm  |  graffiti – kolaż (spray, farby akrylowe, British Vogue), na papierze

Obraz podarował Autor. Dziękujemy.

HALLUCINATE WHEN YOU CALL MY NAME.  
LISTEN TO DUA LIPA  

AND ENJOY LONDON STREET STYLE HAUTE COUTURE

76

Urodziła się w 1978 r. w Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem studia na wydziale Sztuk 

Pięknych Chelsea College of Art and Design, University of Arts w Londynie. W 2021 roku 

została członkinią Greckiej Izby Sztuk Pięknych. Jej prace były prezentowane na wystawach 

indywidualnych i zbiorowych w Grecji, Pakistanie, Japonii i Wielkiej Brytanii. Znajdują się 

w kolekcjach i wielu zbiorach prywatnych w Europie i Ameryce Północnej.

Justyna Borucka jest artystką wizualną. Mieszka na greckiej wyspie Paros, gdzie tworzy serie 

prac inspirowane Cykladami, ich wyjątkową wulkaniczną geomorfologią, światłem i barwami. 

Z greckimi wyspami związana jest od ponad 10 lat. To tutaj kształtowała się jej wizja artystyczna. 

W swoich pracach artystka łączy elementy malarstwa, współczesnej rzeźby i land art, czyli 

sztuki ziemi. Jednak najbardziej inspiruje ją otwarta przestrzeń, bezpośredni kontakt z naturą 

i elementy przyrody, które wykorzystuje w swoich pracach. Prezentowana praca ”Summer Bliss” 

powstawała w sesjach plenerowych, w trakcie złotej godziny przy zachodzącym słońcu,  

na tarasie pracowni artystki w Alyki, południowej części wyspy Paros.

Wybrane prace artystki zostaną wystawione w 2023 roku  

w Muzeum Klasycznej Archeologii w Cambridge, w Wielkiej Brytanii.

Justyna Borucka

2

2022 r.  |  100x80 cm  |  technika własna, mixed media na płótnie

Obraz podarowała Autorka. Dziękujemy.

BLUE REVISITED – SUMMER BLISS – THE MAGIC HOUR



U mojej córki Viktorii w październiku 
2021 roku zdiagnozowano 
białaczkę. Zaczęliśmy leczenie 
w UNDP Okhmatdyt pełni wiary 
w wyzdrowienie córki.  
Wojna zmieniła nasze życie, 
musiałyśmy uciekać za granicę  
i szukać miejsca do leczenia.

Viktoriia / 14 LAT

VIKTORIIA MALUJE SWOJĄ ZŁOTĄ ŁĄKĘ

Dziękujemy za Wasze serca. 
Dom jest tym, co mogło nas 
spotkać najlepszego. Nigdy 
nie zapomnimy tego miejsca, 
Was, Fundacji, Polski.

Zdecydowałam się wyjechać do 
Polski, a nasi znajomi obiecali pomóc 
w poszukiwaniu szpitala i domu.

Okazało się, że nie jest to takie 
łatwe, droga do granicy była 
bardzo ciężka. Po wielu długich 
dniach podróży trafiłyśmy do 
szpitala WUM i zobaczyłyśmy Dom 
Ronalda McDonalda. Tu poczułyśmy 
się zaopiekowanie. Rozmawiają 
z nami wszyscy, wspierają i dają 
wiarę w ludzi. To, że mieszkamy 
blisko szpitala, daje nam poczucie 
bezpieczeństwa. Mamy dach nad 
głową i talerz ciepłej zupy. Dom 
okazał się bardzo dobrym azylem.

8

Urodziła się w 1971 r. w Krakowie. Absolwentka Liceum 

Sztuk Plastycznych i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 

Studiowała na Wydziale Malarstwa w pracowniach: 

prof. Jana Szancenbacha i prof. Jerzego Nowosielskiego. 

Dyplom uzyskała w 1995 r. w pracowni prof. Juliusza 

Ząbkowskiego. Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, ceramiką.

Jej dzieła to przede wszystkim kwiatowe łąki oraz 

kwiaty w zbliżeniu. To, co je wyróżnia to niezwykła 

różnorodność faktury. Kinga Chromy maluje impastem, 

a warstwy farb są tak grube, że obraz staje się niemal 

reliefem. Przy tej wyraźnej, mało subtelnej fakturze, 

kolory jawią się niezwykle delikatnie. Artystka świadomie 

używa prawie wyłącznie barw pastelowych, unikając 

mocnych kontrastów. Chce też podkreślić to, co dla niej 

w malarstwie najistotniejsze, czyli światło.

Kinga Chromy

4

2020 r.  |  80x120 cm  |  technika własna, mieszana na płótnie

Obraz podarowała Autorka. Dziękujemy.

ZŁOTA ŁĄKA



Giovanni Morscio urodził się w 1887 r. we włoskim Dolceacqua  

w rodzinie hodowców kwiatów. Zmarł w 1972 roku. 

Kształcił się pod okiem malarza Giovanniego Saccheri. Przez całe swoje życie pozostał 

wrażliwym na urok kwiatów, czemu dał wyraz w niezliczonych martwych naturach. 

Artysta wystawiał w wielu salonach, z których najsłynniejszym był Salon des Indépendants 

w Paryżu w 1930 roku. Działał w Ligurii i Nicei, a praktykował we Francji również jako właściciel 

galerii. W rodzinnym mieście Artysty działa pinakoteka (muzeum) poświęcona jego twórczości. 

Znajdują sie w niej także dzieła współczesnych mu malarzy włoskich i francuskich.

Obraz został pięknie oprawiony przez Mabellini Delio.  

Dziękujemy za Wasze artystyczne zaangażowanie w każdą naszą aukcję.

Giovanni Morscio

6

1939 r.  |  28x35 cm  |  olej na sklejce

Obraz podarowała Joanna Bocheńska. Dziękujemy.

BUKIET ANEMONÓW

1110

Urodził się w 1963 r. w Radomsku. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 

Plastycznych w Łodzi, obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego.

Dyplom z projektowania graficznego w pracowni prof. Stanisława Łabęckiego  

i z malarstwa w pracowni profesora Ryszarda Hungera obronił w 1988 roku.

Zaraz po studiach, jeszcze w epoce ponurej komuny, tworzył plakaty, za które otrzymał wiele 

nagród w konkursach. Od momentu przemiany ustrojowej prowadzi własne studio grafiki 

reklamowej. Jest autorem kilkudziesięciu znaków graficznych, niezliczonej ilości kalendarzy, 

folderów, ulotek, obiektów informacji i komunikacji wizualnej od małej wizytówki po realizacje 

wielkoformatowe. Zajmował się fotografią analogową i później cyfrową, grafiką komputerową, 

a nawet rzeźbą. Jednak, jak twierdzi, malarstwo jest jego jedyną pasją. W tej dziedzinie czuje 

się wolny, niezależny od zdefiniowanych odbiorców, ciągle poszukuje i odkrywa.

Jacek Chrostowski

5

2021-2022  |  150x100 cm  |  akryl i olej na płótnie  |  oprawa: rama drewniana woskowana przez autora

Obraz podarował Autor. Dziękujemy.

KINEMA 



Przez cały rok we Lwowie 
przechodziliśmy ciężkie 
i skomplikowane leczenie. Kiedy 
zaczęła się wojna w Ukrainie, 
przyjechaliśmy do Polski, aby 
kontynuować leczenie, które 
ma trwać dwa lata. Mieszkamy 
w Domu Ronalda McDonalda 
w Warszawie. Wspiera mnie 
mój brat, który też choruje na 
nowotwór. To, że możemy być 
razem i się wspierać daje nam 
siłę do dalszej walki o zdrowie. 
Dom jest bardzo przytulny, 
komfortowo wyposażony.

Na imię mam 
Marianna.  
W 2021 roku  
u mojej czteroletniej 
córki Weroniki 
zdiagnozowano 
ostrą białaczkę 
limfoblastyczną. 

Weronika / 4 LATA

W Domu  
Ronalda McDonalda 
czujemy się jak  
we własnym domu.

WERONIKA I JEJ WERSJA  

OBRAZU ANDRZEJA PITERY
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Urodził się w 1935 r. w Chorzowie. Zmarł w 2017 r. w Warszawie. Uczęszczał do Liceum 

Plastycznego w Katowicach, a maturę zdał w Sędziszowie Małopolskim. Studiował w Akademii 

Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki i Malarstwa w pracowniach prof. Konrada 

Srzednickiego i prof. Czesława Rzepińskiego. 

W 1960 r. był współzałożycielem najmłodszej w Polsce Grupy Grafików „PAX”, z którą wystawił 

cykl litografii „Dzieci” i „Zawoja” I i II. Po przenosinach do Warszawy wykonał szereg prac 

graficznych – wielokrotnie na Targach Poznańskich. Najwięcej w jego twórczości znajdziemy 

jednak malarstwa sztalugowego, głównie pejzaży i prac należących do nurtu koloryzmu. 

Zajmował się także grafiką artystyczną i użytkową. Był członkiem Związku Polskiego Artystów 

Plastyków. Wspomagał działalność charytatywną, przekazując swoje działa na aukcje. Brał udział 

w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Był wielokrotnie nagradzany, 

m. in. otrzymał złoty i srebrny medal na Targach Poznańskich i Ogólnopolskim Konkursie 60-lecia 

Powstania Warszawskiego. Prace Artysty znajdują się w muzeach i zbiorach prywatnych.

Andrzej Pitera „Ratepi”
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2015 r.  |  84x60 cm  |  olej na płycie

Obraz podarowała Aleksandra Pitera. Dziękujemy.

SPRZEDAWCZYNI RYB



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, architektura. 

Artystka mieszka w otulinie Puszczy Kozienickiej w Rajcu pod Radomiem, gdzie otworzyła 

swoją pierwszą autorską „Galerię pod Aniołem”. Druga znajduje się w Kazimierzu Dolnym. 

Prace artystki gościły na wielu wystawach i wernisażach. Podczas corocznego festiwalu 

„Kameralne Lato” w Radomiu jej anioł jest nagrodą publiczności.

Marta Sokół
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2021 r.  |  140x45x7 cm  |  kompozycja ze starego drewna malowana akrylami, łączona z metalem

Dzieło podarowała Autorka. Dziękujemy.

ANIOŁ NADZIEI (ZIELONY ANIOŁ)

1514

Urodził się w 1873 r. w Siemionowie, zmarł w 1943 r. w Beverly Hills. Był rosyjskim kompozytorem, 

pianistą i dyrygentem. Jednym z najbardziej znanych i cenionych twórców swojej epoki.  

Studiował w konserwatoriach w Petersburgu i Moskwie. W 1917 roku wyemigrował  

do Stanów Zjednoczonych, często mieszkał także w Paryżu. Jego muzyka nawiązuje do twórczości 

Modesta Musorgskiego oraz Piotra Czajkowskiego, jego mentora.

Sonata w tonacji g-moll  na wiolonczelę i fortepian została skomponowana w 1901, a wydana  

rok później. Jest to typowa 4-częsciowa sonata romantyczna. Większość tematów jest wprowadzana 

przez wiolonczelę, podczas gdy fortepian upiększa je i rozszerza. Utwór jest dedykowany  

Anatolijowi Brandjukowowi, który był jego pierwszym wykonawcą. Premiera miała miejsce  

2 grudnia 1901 w Moskwie, a partię fortepianu wykonał kompozytor. Kompozycja określana  

jest jako jedna z najważniejszych sonat XX wieku. Sonata została początkowo niezauważona  

z powodu olbrzymiego sukcesu II Koncertu fortepianowego c-moll op. 18.

Opis Joanny Bocheńskiej: „Nuty te, stare, w twardej oprawie, są podpisane przez znanego  

wiolonczelistę i dyrygenta – Kazimierza Wiłkomirskiego. Miałam zaszczyt muzykować  

z nim i wyjeżdżając z Polski wzięłam te nuty jako drogą sercu pamiątkę. Profesor Wiłkomirski  

już nie żyje. Był bratem skrzypaczki Wandy Wiłkomirskiej i dyrygenta Józefa Wiłkomirskiego.  

Taka historyczna rodzina w muzyce.”

Siergiej Rachmaninow
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1920 r.  |  Wydawnictwo Moskwa

Nuty podarowała Joanna Bocheńska. Dziękujemy.

NUTY NA FORTEPIAN I WIOLONCZELĘ 
SONATA G-MOLL OP. 19



Nasz syn Artem ma rzadki syndrom 
choroby Westa, a to jest bardzo ciężka 
forma epilepsji u dziecka.

W Ukrainie byliśmy pod stałą 
obserwacją neurologa i cały czas 
utrzymywaliśmy kontakt ze szpitalem. 
Gdy wybuchła wojna, straciliśmy tę 
możliwość, bo każdy alarm bombowy 
paraliżował funkcjonowanie całej 
rodziny, nie mogliśmy się normalnie 
przemieszczać.

Musieliśmy uciekać z naszego domu, 
kraju, bo wojska rosyjskie nie mają 
litości dla cywili, nawet dla dzieci, 
odbierając im szanse na leczenie. 
Zdecydowaliśmy się uciekać do Polski. 
Trudna podróż, stres, bardzo źle 
wpłynęły na nasze dzieci. Stan Artema 
bardzo się pogorszył. Gdy trafiliśmy 
do szpitala WUM, Artem dostał 
profesjonalne wsparcie medyczne i leki, 
bez których nie może funkcjonować 
normalnie.

Zamieszkanie w Domu Ronalda 
McDonalda było dla nas najlepszą 
sytuacją, jaka mogła nas spotkać, 
blisko szpitala i mogliśmy zamieszkać 
wszyscy razem, cała nasza rodzina.

Dostaliśmy wsparcie od pracowników 
Domu, odczuliśmy, że nie jesteśmy sami. 
Dom stał się dla nas tym miejscem, 
gdzie spotkaliśmy przyjaciół, jesteśmy 
razem i jest bezpiecznie. Naprawdę 
ciężko znaleźć słowa, żeby opisać naszą 
wdzięczność. To nasza druga rodzina, 
która opiekuje się nami i daje nadzieję.

Nasza rodzina jest z Ukrainy, 
to smutna historia, ale pełna 

nadziei i oparta na wielkiej 
miłości do bliskich.

Melania / 7 LAT, Artem / 8 LAT

Dziękujemy za to, 
że jesteście.

MELANIA RYSUJE KATEDRĘ PAVIA.  

MELANIA JEST SIOSTRĄ ARTEMA, PACJENTA SZPITALA UCK WUM

Urodził się w 1960 r. w Tarnogrodzie. Dyplom z malarstwa uzyskał w roku 1987 w pracowni  

profesorów Stanisława Rodzińskiego, Zbyluta Grzywacza i Juliusza Joniaka na Akademii Sztuk Pięknych  

w Krakowie. Po ukończeniu studiów był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. 

W roku 1994 uzyskał stopień naukowy doktora na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, sześć lat później, na 

Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – doktora habilitowanego. Tytuł profesora został Mu nadany w 2014 roku. 

W latach 1998-2001 pełnił funkcję kierownika katedry malarstwa, a w latach 2003-2008 kierownika  

katedry rysunku w Instytucie Sztuki UO. Jako istotny element swojej działalności twórczej nieprzerwanie 

organizuje liczne warsztaty i plenery artystyczne dla studentów oraz pedagogów uczelni artystycznych  

z kraju i zza zagranicy. Niektóre z nich mają charakter cykliczny, jak na przykład międzynarodowe  

warsztaty artystyczne „Malowany Wschód” organizowane od 1996 roku. 

Obecnie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego prowadzi Pracownię Rysunku i Malarstwa. Pracuje  

również na Politechnice Opolskiej w Katedrze Architektury, gdzie prowadzi Pracownię Technik Plastycznych. 

Edward Syty
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2021 r.  |  100x60 cm  |  technika mieszana na płycie

Obraz podarował Autor. Dziękujemy.

KATEDRA – PAVIA - WŁOCHY
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ZARAZ PO AUKCJI BUTÓW  
ROZPOCZNIE SIĘ  

LICYTACJA RAKIETY IGI

Tu najważniejsze było wielkie serce i ogrom starań Marzeny Kanclerskiej  

i Jej Przyjaciół. Marzena od lat pomaga Fundacji i uwielbia Igę!  

Wszyscy, którzy zadbali o to, by i buty Igi i Jej rakieta jak najszybciej  

trafiły do Fundacji, znają ideę Domów Ronalda McDonalda.  

„Iga gra, wygrywa i sięgając po kolejne laury pomaga! Iga mówi o ważnych 

rzeczach i dzieli się swoim talentem z innymi” – podkreśla z dumą Marzena. 

Do butów dołączony jest certyfikat autentyczności przygotowany przez 

projektantkę Helen Kirkum oraz Jej odręczna dedykacja.  

Unikalność tej pary polega także na tym, że została uszyta z materiałów, 

które są historią wszystkich linii projektowych marki Asics.

Iga Świątek pisze  
historię tenisa

Takich licytacji nie da się zaplanować!

Pierwsza  
rakieta świata  
#1WTA

WYJĄTKOWA, TYLKO JEDNA TAKA  
PARA BUTÓW NA ŚWIECIE!

ZAPRASZAMY DO LICYTACJI!

1918



20

11

2005 r.  |  95x135 cm  |  olej, płatki srebra, aluminium na płótnie

Obraz podarowała Autorka. Dziękujemy.

7.07 LONDON UNDERGROUND

Urodziła się w 1977 r. w Katowicach. Studia ukończyła w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, 

gdzie w 2002 r. uzyskała dyplom z wyróżnieniem.  Od 2008 r. mieszka i pracuje w Krakowie.  

Zajmuje się malarstwem, grafiką i performancem. Należy do I.A.A. UNESCO, a od 2013 r.  

do ZPAP - okręgu krakowskiego. Jest laureatką nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza  

oraz stypendium Marszałka Województwa Śląskiego za działalność w dziedzinie kultury.

Jej prace pokazywane były na Targach Sztuki Parallax Art Fair w Londynie.  

Artystka uczestniczyła również w Międzynarodowym Festiwalu Anima Mundi  

w Wenecji, w Palazzo Ca’Zanardi, ze swoim performancem „Ptak wody i ognia”.

Indywidualne wystawy artystki odbyły się m. in. w Kunstraumprojekte Ewigkeitsgasse w Wiedniu, 

Galerii Artemis i Polskim Domu Aukcyjnym w Krakowie, Małopolskim Ogrodzie Sztuki, w Instytucie 

Cervantesa w Krakowie, w Teatrze Powszechnym  w Warszawie,  Bałtyckim Teatrze Dramatycznym  

w Koszalinie, w warszawskiej Galerii TPSP, w Łazienkach Królewskich w Warszawie oraz wielu innych.

Jej prace znajdują się m.in. w kolekcji Andel’s Art i Sheraton Grand  

oraz prywatnych zbiorach w Polsce i na świecie.

Sabina Woźnica

Urodził się w Piotrkowie Trybunalskim.

Twórczość Artysty to „łączenie kontynentów” – w sferze techniki to połączenie rysunku 

i malarstwa. Podobnie jest w sferze kreowania artystycznej interpretacji. To właśnie w niej 

najważniejsza jest emocjonalność pomiędzy Odbiorcą i Twórcą. Prace charakteryzują się 

minimalną gamą kolorystyczną. Często są monochromatyczne.

W roku 2018 Artysta zainicjował Sesje Autorskie. To unikatowe spotkania z publicznością, 

dostępne dla wszystkich pragnących mieć wgląd w to, co ukryte podczas tworzenia w pracowni. 

Cykl spotkań, podczas których na żywo można obserwować powstające dzieło, od początku aż  

do finału. Powstające tylko i wyłącznie z umysłu dzieło jest wykonywane na rozmaitych podłożach,  

przy użyciu różnych technik artystycznych, w różnych częściach kraju. 

Więcej na temat twórczości na oficjalnej stronie autora: www.dominikwozniak.com 

Dominik Woźniak
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Forma biologiczna  |  2022 r.  |  100x70 cm  |  olej na płycie

Obraz będzie darem Autora. Dziękujemy.

Tym razem specjalnie dla Państwa,  
ale przede wszystkim z potrzeby niesienia 

pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują. 

Dominik Woźniak dla Fundacji  
Ronalda McDonalda zrealizuje  
Sesję Autorską. Stworzy dzieło  

pod tytułem „Forma biologiczna”. 
Przy udziale kamery, która będzie śledzić każdy ruch,  

będą mogli Państwo wejść do świata sztuki i przypatrywać  
się postępom pracy w mediach społecznościowych.
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Urodził się w 1926 r. w Wojniczu, a zmarł w 2022 r. Do końca II wojny światowej  

mieszkał w Dąbrowie Tarnowskiej, a następnie do końca życia w Krakowie.  

Z wykształcenia ekonomista, artysta z zamiłowania.

Zaczynał od korzenioplastyki. Początkowo olbrzymi wpływ na jego prace miała 

twórczość ludów Afryki i Indian amerykańskich, którą odkrył podczas swoich wypraw 

po świecie. Następnie przyszła fascynacja czasem minionym – starą zabudową, polską 

małomiasteczkową architekturą, drewnianymi „bóżnicami”. To one są w dużej mierze 

tematami jego płaskorzeźb. Stworzył ich ponad 380.

Artysta uprawiał ręczną rzeźbę w drewnie, w obróbce którego osiągnął mistrzostwo. 

Dbałość o kompozycję sceniczną, detal, dokładność wykonania najmniejszego 

szczegółu, to cechy charakterystyczne unikatowych rzeźb Artysty.

Andrzej Kisielewski podarował Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II 13 swoich prac, w tym 

jedną osobiście – na Rynku Głównym w Krakowie w roku 1991. Artysta zaprezentował 

swe prace na 5 indywidualnych wystawach. Jego płaskorzeźby można oglądać 

w krakowskim kościele oo. Franciszkanów w stallach przy ołtarzu głównym.

Andrzej Kisielewski
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2001 r.  |  24x43x6 cm  |  drewno dzikiej czereśni

Dzieło podarował Autor. Dziękujemy.

BIJATYKA

Czekałam na moją Mariię 7 lat. Długo się 
leczyłam, aby mieć dziecko. Udało się,  
wielka radość.

Marijka była zdrowym dzieckiem, 
bardzo aktywnym, zawsze ją wszystko 
ciekawiło. Świat był dla Niej interesujący 
w najdrobniejszym szczególe.

W Kijowie 7 lutego przeprowadzono kolejną 
operację, która trwała 7 godzin. Mariia 
nie wybudziła się po operacji, dopiero 
bomby ją obudziły. Musieliśmy uciekać 
z bombardowanego miasta. Gry dotarliśmy 
do polskiej granicy, zabrała nas karetka. 
Dziecko było w bardzo ciężkim stanie, więc 
zabrano nas do Centrum Zdrowia Dziecka. Tu 
skierowano nas na rehabilitację i okazało się, 
że u Marii wystąpiły zaburzenia spowodowane 
traumą wojenną. I tak trafiłyśmy do Szpitala 
Pediatrycznego WUM, gdzie zajęli się nią 
profesjonaliści. A ze szpitala trafiliśmy do 
Domu Ronalda McDonalda i tutaj Mariia 
zaczęła dochodzić do siebie.

Nasze leczenie trwa, ale widzę postępy i to,  
że u Marijki coraz częściej pojawia się uśmiech.

We wrześniu 2021 r. Mariia zaczęła źle 
się czuć, często traciła przytomność. 
Diagnoza była dla nas szokiem.  
Po operacji ratującej życie córka zaraziła 
się wirusem Sars-Cov-2. Kolejna diagnoza 
była jeszcze gorsza – w głowie córki rósł 
nowotwór bardzo blisko pnia mózgu. 

Mariia / 9 LAT

Uśmiech zawdzięczamy 
także Zespołowi Domu.  
Kochamy Was!  
Jesteście naszą rodziną.

MARIIA , ZAINSPIROWANA PŁASKORZEŹBĄ „BIJATYKA”



Aukcja dzieł sztuki live rozpocznie się  
20 października o godz. 18.00. 

Rejestracja uczestników będzie możliwa  
od 4 października na stronie www.frm.org.pl

Spotkamy się w formule łączącej obecność osobistą  
i licytacje telefoniczne.

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo  
także pocztą elektroniczną.

Transmisja online aukcji sztuki odbędzie się  
na kanałach w mediach społecznościowych –        i       .

O godz. 14.oo rusza specjalny projekt artysty malarza 
Dominika Woźniaka i dzieci – malowanie na żywo  

– transmisja na kanałach        i       . 

Aukcje Allegro ruszają 17 października  
i zakończą się 27 października.

Jeśli mają Państwo pytania –  
Magdalena Piotrowska pomoże – tel. 790 343 055.

WARTO WIEDZIEĆ
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B I Ż U T E R I A 
Jacek Byczewski

M O D E L 
C I Ę Ż A R Ó W K I 
W Y W R O T K I 
MAN

WA Z O N 
S E A S H E L L 
BoConcept

WA L I Z K A
Ochnik

Tradycyjnie, jak co roku, Aukcji Live towarzyszą licytacje 
nietuzinkowych, nietypowych i wielce różnorodnych przedmiotów. 
Wszystkie znajdziecie na www.frm.org.pl, skąd przycisk przekieruje 

Was do konkretnej licytacji na portalu Allegro Charytatywni.

17 października, godz. 21.00 START 

27 października, godz. 21.00 ZAKOŃCZENIE

Oglądajcie, licytujcie, czerpcie radość z pomagania.

Zebrana kwota wesprze działalność  
Domów Ronalda McDonalda w Krakowie i Warszawie.

Aukcje 
Allegro



Fundacja Ronalda McDonalda jest niezarobkową organizacją pożytku publicznego. 
Skala naszego działania zależy od Państwa hojności.

Darowizny charytatywne to fundament programów pomocowych Fundacji:

46 1050 0086 1000 0022 7364 4068


