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Fundacja Ronalda 
McDonalda jest 
organizacją pożytku 
publicznego, niezarobkową. 
Wszystkie jej działania 
koncentrują się na 
profilaktyce i wczesnej 
diagnostyce onkologicznej 
najmłodszych oraz 
poprawie warunków 
dzieci i rodziców w czasie 
leczenia w szpitalu. 
Działając od 2002 roku 
w Polsce, Fundacja 
zmieniła standardy wielu 
polskich szpitali, pomogła 
konkretnym dzieciom, 
rodzicom i społecznościom.



Filozofia opieki skoncentrowanej 
na całej rodzinie znajduje swoją 

najdoskonalszą realizację pod 
dachami Domów Ronalda 

McDonalda. Pierwszy polski 
Dom działa w Krakowie, drugi 

powstaje w Warszawie. Podobnie 
jak Pokoje Rodzinne w szpitalach 

pediatrycznych, badania  
„NIE nowotworom u dzieci” na 

pokładach dwóch mobilnych klinik 
– ambulansów, szkolenia dla lekarzy 

i rodziców z wczesnej diagnostyki 
chorób onkologicznych, są bezpłatne. 



Zostańmy partnerami  
w pomaganiu

Doroczna letnia charytatywna aukcja dzieł sztuki – wydarzenie 

realizowane od ponad 10 lat, z wiernymi uczestnikami, przyjaciółmi 

Fundacji – w tym roku nie odbędzie się w swojej tradycyjnej formule.  

Nie spotkamy się na polu golfowym, nie zaprosimy całych rodzin z kilkoma 

pokoleniami, nie będzie też klasycznej aukcji z udziałem artystów.

W 2020 roku celem aukcji jest zbiórka środków na ukończenie budowy 

drugiego w Polsce Domu Ronalda McDonalda w kampusie  

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dla rodziców  

i dzieci ze Szpitala Pediatrycznego WUM.

Dom to 25 apartamentów rodzinnych, wspólna kuchnia, salon, ale także 

pralnia, otoczenie zielone Domu, przestrzenie do odpoczynku. Pierwszy 

raz w historii Domów na świecie będzie również moduł przedszkolny 

o nazwie WUMIK z osobnym wejściem, prowadzony przez partnera – 

Warszawski Uniwersytet Medyczny. Pierwszy Dom wspiera od 2015 roku 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie.

Koncepcja Domu w najbliższym sąsiedztwie szpitala jest sumą blisko 50 lat 

doświadczeń Domów Ronalda McDonalda na świecie. „Dom poza domem” 

w czasie choroby dziecka to najważniejszy element filozofii opieki nad 

całą rodziną ciężko chorego malucha. W Polsce Fundacja wprowadziła ją 

do Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, do Szpitala Pediatrycznego 

WUM – pierwszego szpitala dziecięcego w Polsce w całości przyjaznego 

rodzinie – i do wielu innych szpitali publicznych.



Artyści aukcji 2020
Sztuka, która buduje
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Letni zachód słońca

2020 r.

80x120 cm

akryl na płótnie

Dzieło po królewsku oprawione.

Urodziła się w 1972 r. 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 wraca 
do tworzenia, gdyż jej wewnętrzny artysta 
dopomina się o swoją przestrzeń.

Artystka o sobie: „Poprzez malarstwo 
i działania artystyczne, chcę poruszać 
emocje, budzić dobre wspomnienia, 
uczucia. Moim życzeniem jest, aby każdy 
oglądający chodź na chwilę otulił się 
swoim własnym wewnętrznym szalem 
i trwał...”

01Katarzyna 
Bałaga
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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, dyplom z projektowania 
graficznego i malarstwa (pracownia 
prof. Ryszarda Hungera) – 1988 r. 

Przez prawie 30 lat prowadził 
autorską pracownię grafiki reklamowej, 
specjalizował się w identyfikacji 
wizualnej. 

Wykonał kilka cykli graficznych, 
wykorzystując do ich realizacji nowe 
techniki oparte na fotografii cyfrowej. 
Teraz maluje obrazy olejne. Jest 
również współtwórcą luksusowych łodzi 
motorowych.

02Jacek 
Chrostowski
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2020 r.

120x74 cm

olej na płótnie

Dzieło nieoprawione.
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Impresja

2020 r.

60x80 cm

akryl, płótno

Dzieło nieoprawione.

Adam 
Ciepłowski
Adam Ciepłowski – absolwent Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Jeden 
z pionierów polskiej reklamy
po 1989 r. W swoich malarskich 
poszukiwaniach odrzuca język 
figuratywny, czerpie z podświadomości 
i wewnętrznych emocji. Bawi
się kolorem, światłem i formą oraz 
kompozycją, skupiając się na formalnych 
i estetycznych walorach dzieła.

„Stale przetwarzam swoje wizje, aby 
tworzyć coraz więcej obrazów. Zmieniam
kolor na światło i buduję wielowymiarową 
przestrzeń z pojawiającą się narracją
i znaczącą rolą gestu. Moje obrazy są 
pretekstem do zaproszenia widza do
percepcji wyimaginowanych światów 
i czerpania radości z odkrywania 
własnych interpretacji.” Wystawy 
indywidualne Lukka Art Gallery – 
Warszawa – grudzień 2017 “Images”.
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Urodził się w 1964 r. w Salominie. 
Mieszka i pracuje w Salominie 
(Lubelszczyzna).

W tematyce prac artysty ważne miejsce 
zajmuje człowiek i jego historia. Artysta 
posługuje się piórkiem i kredkami 
Jego prace znane są w Polsce, jak 
również poza jej granicami, głównie 
w Niemczech. Gdy choć raz obejrzy się 
jego prace, trudno o nich zapomnieć.

O artyście: „Niech nie zmyli Was 
kaczuszka, lalkarz, arlekin, koń na 
biegunach, sprzedawczyni jabłek, 
królowie czy kochankowie złączeni 
plecami „na dobre i na złe”. Baśniowy 
i balladowy nastrój prac Piotra 
Kamieniarza jest jedynie piękną maską 
(tak częstym motywem twórczości artysty), 
za którą skrywają się: okrucieństwo, ból, 
przerażenie i nasze wstydliwe przywary. 
Te poetyckie rysunki, w niepowtarzalny 
sposób łączą w sobie dziecięcą 
niewinność i mroczną seksualność. Nie 
unikają poruszania częstokroć drażliwych 
tematów tabu, jak i czułości. Całość 
podszyta elementami groteski pozbawia 
je ciężkostrawnego patosu, dojmującego 
dramatyzmu, czyniąc z Piotra artystę 
świadomego swojej sztuki, ale także 
niezwykle wrażliwego obserwatora 
drugiego człowieka i życia.”  
(Kasia Tchórz, sZAFa, 2019)

”Z umiłowaniem szczegółu wskazuje 
Kamieniarz w swych doskonałych 
technicznie rysunkach bolączki 
współczesnego społeczeństwa. W swej 
twórczości jawi się jako poszukujący 
filozof.” (Westdeutsche Allgemeine 
Zeitung, 2000)

Piotr 
Kamieniarz

Znamy się już tak dobrze,  
że postanowiłem poprosić Cię o rękę

2020 r.

30x40 cm

technika własna, akryl, piórko,  
tusz na papierze fabriano accademia
Dzieło po królewsku oprawione.
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Urodziła się w 1979 r. w Warszawie.

Dyplom uzyskała na Wydziale Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  
w pracowni prof. Leona Tarasewicza, 
(2001-2004).

Swoje prace prezentowała na 
kilkudziesięciu wystawach indywidualnych 
i zbiorowych.

Główną inspiracją w twórczości artystki  
są sytuacje z życia codziennego.  
To w nich szuka pozytywnych emocji. 
Docenia codzienne drobnostki, nie 
unikając jednocześnie w swej twórczości 
tematów trudnych. Marta Kochanek 
wykorzystuje własne fotografie, zdjęcia 
prasowe, projekty reklam, stare komiksy, 
kadry filmów, a jasne i wysmakowane 
kolory oraz wyrazista kreska odgrywają 
istotną rolę. Rzeczywistość z lat 50., 60. 
miesza się ze współczesnością, tworząc 
wyjątkowe obrazy.

Marta  
Kochanek- 
Zbroja

W kawiarni

2020 r.

110x80 cm 

akryl, płótno

Dzieło nieoprawione.
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Urodził się w 1969 r. w Rybniku.

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie w 1999 r. na Wydziale 
Grafiki w Katowicach, dyplom w Pracowni 
Profesora Stanisława Kluski, dyplom 
uzupełniający w Pracowni Malarstwa 
Profesora Romana Nowotarskiego.

Uprawia grafikę warsztatową, rysunek, 
malarstwo.

Prace swe prezentował na licznych 
wystawach w Polsce i zagranicą  
(m. in. w Anglii, Niemczech, Danii, 
Włoszech, Hiszpanii, Bułgarii, Francji, 
Portugalii, USA).

Jak mówi Grzegorz Lerka: „Kobieta to 
temat zarówno w twórczości artystycznej, 
jak i w codzienności. Kobieta, jej 
spojrzenie, gest, linia ciała jest czymś 
wspaniałym, delikatnym, zwiewnym i to 
fascynuje mnie na tyle, że innych tematów 
nie biorę pod uwagę.”

Grzegorz 
Lerka

Angel

2015 r.

17,5x23,5 cm

technika mieszana, karton

Dzieło po królewsku oprawione.



Dom Ronalda McDonalda to miejsce, 
dzięki któremu rodzice małych 
pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Krakowie mogą być 
bliżej swoich dzieci. Od otwarcia 
Domu w październiku 2015 roku 
z jego gościnności skorzystało ponad 
400 rodzin. W wielu przypadkach 
pobyty te były wielokrotne. 
Najdłuższy z nich trwał 382 dni.

Dom  
Ronalda  

McDonalda  
w Krakowie



Jako pierwszy na świecie będzie 
posiadał przestrzeń przedszkolną. 
WUMIK został stworzony, aby 
zdrowe rodzeństwo małych 
pacjentów miało odpowiednie 
warunki do edukacji i zabawy, kiedy 
mama i tata opiekują się siostrą lub 
bratem w szpitalu. WUMIK będzie 
służył przede wszystkim dzieciom 
pracowników kampusu. 

Dom  
Ronalda  

McDonalda  
w Warszawie



Prawa człowieka

2017 r.

20x28 cm

karton, flamaster

Dzieło po królewsku oprawione.
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Urodził się w 1931 r. we Lwowie.  
Wybitny i oryginalny krakowski artysta, 
poeta i działacz niepodległościowy. 
Mieszka i tworzy w Krakowie.

Studiował na Akademii Sztuk
Pięknych i Uniwersytecie Jagiellońskim
historię kultury materialnej.

W 1978 r. założył Instytut Katyński.
Rok później został współzałożycielem
Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy
(1979-1985) oraz sygnatariuszem
deklaracji założycielskiej KPN.  
W 1989 r. był jednym ze współzałożycieli
Niezależnego Komitetu Historycznego
Badania Zbrodni Katyńskiej. 
Został członkiem Kapituły Medalu 
„Niezłomnym w słowie”.

Jako artysta rysownik zyskał uznanie 
w Polsce i na świecie. Od 1953 r. 
aktywnie działa artystycznie, publikując 
rysunki satyryczne w prasie polskiej 
(Dziennik Polski, Przekrój, Szpilki, 
Panorama Północy, Magazyn Polski, 
Tygodnik Powszechny) i zagranicznej 
(Paese Sera, Dikobraz, Izwiestia, 
Eulensspiegel). Od 1967 r. na łamach 
Tygodnika Powszechnego i Przekroju 
publikuje wiersze i krótkie utwory 
prozatorskie. Autor wielu plastycznych 
wystaw krajowych i zagranicznych.

Odznaczony wieloma medalami, m.in. 
Złotym Krzyżem Zasługi (1989 r.) 
i Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski (2007 r.).

Adam Jan 
Macedoński

Para

2016 r.,  

28,5x19,5 cm

karton, flamaster

Dzieło po królewsku oprawione.



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. Organizuje 
twórcze warsztaty dla dzieci 
i młodzieży, czerpiąc z doświadczenia 
pedagogicznego, jakie zyskał, pracując 
wiele lat w Młodzieżowym Domu Kultury 
„Fort 49” w Krakowie. Obecnie pracuje 
w krakowskim Liceum Montessori.

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 swe prezentował na wystawach 
w Polsce i zagranicą.

Zrealizował między innymi: Pomnik Marka 
Perepeczki w Częstochowie (2014), 
Pomnik Ojca Św. Jana Pawła Il w Buglose, 
Francja (2016), Pomnik poświęcony 
żołnierzom w Mont-de-Marsan, Francja 
(2018).

08Wojciech 
Pondel
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On i Ona

2019 r.

18 cm rzeźba, brąz

kamień 6x6x4 cm



N2

2013 r.

60x80 cm

olej na płótnie

Dzieło po królewsku oprawione.

Urodziła się w 1989 r. we Lwowie 
(Ukraina).

Doktor sztuk wizualnych, absolwentka 
Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki. 
Stypendystka programu „Gaude Polonia” 
Ministra Kultury RP (2013). Artysta 
rezydent na Uniwersytecie Artystycznym 
w Poznaniu na Wydziale Rzeźby i Działań 
Przestrzennych.

Uczestniczka wielu wystaw i festiwali 
performance na Ukrainie, w Polsce, 
Czechach, Niemczech, Izraelu, Japonii, 
Włoszech, Słowacji, Norwegii, USA, 
Tajlandii.

Uprawia performance, malarstwo, grafikę, 
instalację i taniec.

W swoich pracach bada naturę i specyfikę 
określonych środowisk, przestrzeni 
i obiektów, gdy pojęcie „obecności” 
wywołuje zmiany w pierwotnym 
znaczeniu miejsc i sytuacji.

Interesuje ją pojęcie podwójnej 
rzeczywistości i dwuznaczności. 
Fascynuje ją środowisko jako specjalne 
miejsce, społeczność, dające możliwość 
głębokiego odczuwania miejscowego 
stylu życia.

09Yaryna 
Shumska
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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.

Prace artystki gościły na wystawach 
i wernisażach podczas corocznego 
festiwalu „Kameralne Lato” w Radomiu, 
gdzie jej anioł jest nagrodą publiczności.

10Marta  
Sokół
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Anioł

2018 r.

130x58x9 cm

kompozycja ze starego drewna 
malowana akrylami,  
łączona z metalem



Scena rodzajowa –  
Dzieci z guwernantką

pierwsza połowa XX w. 

22x31 cm

rycina, drzeworyt sztorcowy

Dzieło po królewsku oprawione.

Cytując Andrzeja Osełko (Antykwariaty
Warszawskie „Lamus”, 2002):
Kolekcjonerstwo grafiki w Polsce
„W dawnej przeszłości kolekcje
rycin w sposób naturalny uzupełniały
zbiory książek, były tworzone przy
wielkich bibliotekach królewskich,
następnie magnackich, naśladujących 
te pierwsze. (…) Znane są gabinety rycin
króla Stanisława Augusta, Potockich,
Czartoryskich, Moszyńskich itp. Ale
kolekcjonerstwo, takie, do którego możemy 
się odnieść my współcześni to dopiero 
kolekcjonerstwo wieku dwudziestego, 
charakteryzujące się tym, że wysiłkiem 
jednego człowieka, przy znacznie 
mniejszych możliwościach finansowych, 
w sposób świadomy, w stosunkowo 
krótkim czasie powstawał zbiór rycin 
o ściśle ustalonym indywidualnym 
charakterze.

Przykładem mogą być znakomite zbiory
Dominika Witke-Jeżewskiego (obecnie 
w Muzeum Narodowym w Warszawie) 
czy Feliksa Jasieńskiego „Manggha” – 
kolekcja drzeworytów japońskich (obecnie 
w Muzeum Sztuki Japońskiej w Krakowie).

(…) Od kilkunastu lat widzimy także
zbieraczy malarstwa, którzy
zainteresowali się starą i współczesną
grafiką. Ich spojrzenie jest trochę inne niż
kolekcjonerów wyrosłych z bibliofilskiego
pnia. Zwracają swe zainteresowanie
głównie ku grafice artystycznej i ze
względu na swe możliwości finansowe, 
tej najlepszej.”

11Autor 
nieznany
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03
Miniatura artystyczna – 
Ryba, autor: Mariusz Dubiel
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, 
myśliwskie, a nawet portrety. Te miniaturowe 
obrazy charakteryzują się wirtuozerią warsztatową 
i dbałością o szczegóły. Istotną cechą jego 
magicznych obrazów jest misterny rysunek, faktura.

Cena minimalna: 300 zł

02

01

Ręcznie szydełkowany obrus
Ręczna robota. Można rzec koronkowa. Kilka 
tysięcy obrotów szydełkiem i gotowe! W sumie 
daje nam to 150x150 cm. A teraz wyobraź sobie 
słoneczny poranek, zieleń trawy, piękny sielski 
widok i drewniany stolik nakryty śnieżnobiałym 
obrusem, kubek z kawą i ciszę.

Cena minimalna: 200 zł

Dom Ronalda McDonalda  
Klocki Lego
Zbuduj kolejny Dom Ronalda McDonalda! Gratka 
dla małych i dużych dzieci! O fanach duńskich 
klocków nie wspominając... Limitowana edycja, 
niepowtarzalny wzór, jedyna taka okazja. Łap!

Cena minimalna: 2000 zł
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06

Perfumy TIFFANY  
dla Niej i dla Niego
Tiffany to najczystsze esencje kwiatowe dla niej 
i korzenne dla niego. Otul się ekskluzywnym zapachem, 
poczuj na nagiej skórze dotyk najpiękniejszych 
klejnotów.

Cena minimalna: 700 zł

Piłka ekstraklasy Adidas  
z podpisami piłkarzy  
zespołu Wisła Kraków
„Jedni rodzą się do skrzypiec, inni do munduru.  
Ja urodziłem się dla piłki.” Tak mawiał Kazimierz Górski. 
Piłkarze Wisły Kraków mówią to samo.  
Czy to piłka dla Ciebie?

Cena minimalna: 100 zł

Serduszko  
na łańcuszku ROSA
Delikatny, minimalistyczny, wykonany ręcznie 
i z dbałością o najdrobniejszy szczegół. Z miłości 
do piękna. Stworzony w atelier Agnieszki Rosy. 
Złoto próba 582, długość 42 cm.

Cena minimalna: 750 zł

05

Aukcje Allegro



Fundację we wszystkich jej 
programach wspiera w Polsce 
ponad 1000 wolontariuszy. 
Są jej siłą i sercem. Dzięki 
wolontariuszom dzieci i rodzice 
w trudnym czasie choroby 
znajdują wsparcie i moc, 
inspirację, zabawę i radość.

Wolontariusze 
Fundacji



Lokalizowane w szpitalach 
pediatrycznych Pokoje 
Rodzinne to miejsca tworzone 
i prowadzone z myślą o emocjach 
dzieci i potrzebach dorosłych, 
towarzyszących im w szpitalu. 
W przyjaznej, domowej przestrzeni 
można wypić filiżankę kawy, zrobić 
pranie, wziąć prysznic, odpocząć, 
porozmawiać z innymi rodzicami.

Pokoje 
Rodzinne 

Ronalda 
McDonalda
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Rzeźba Skating Dog
Ikona i chluba BoConcept 
o niepowtarzalnym designie 
zaprojektowana przez Henrika 
Pedersena. Nadaje stylu i szyku 
zawsze, gdy pojawi się we wnętrzu. 
Psiak z wehikułem zajmuje niewiele: 
22x14x20 cm.

Cena minimalna: 400 zł

Wazon  
Water Ripple
Kształt inspirowany jest 
falami i szumem morza. 
Pozwól umysłowi poznać tę 
formę i popłynąć myślom.
Fala piękna mierzy 30 cm 
wysokości, 20 cm szerokości, 
głębia sięga 10 cm.

Cena minimalna: 400 zł

Rzeźba Cover
Współczesna i nowoczesna 
ozdoba, która doda 
smaku każdemu 
wnętrzu. Designerski 
projekt słynących 
z minimalistycznych, 
a zarazem odważnych 
projektów Duńczyków, 
zaklęty jest w 40 cm na 
wysokość i 14 cm na 
szerokość.

Cena minimalna: 400 zł

07
Zegar Fusion  
by nendo
Japońska estetyka i duńska 
funkcjonalność. Światowej 
sławy designer Oki Sato 
stworzył dla BoConcept i dla 
Ciebie ten minimalistyczny 
i dowcipny zegar. Baw się 
czasem, który masz! 
Zegar przycięty na wymiar 
30 cm średnicy.

Cena minimalna: 400 zł
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11

13

Stolik Jersey
Uniwersalny, lekki, pod kawę 
i książki, wszędzie tam, gdzie 
będziesz go potrzebować.  
Jego miejsce jest przy Tobie. 
Wysokość 59 cm, średnica 44 cm, 
czyli w punkt!

Cena minimalna: 900 zł

Wazon Versace 
Scala Pallazo Verde
Współpraca manufaktury 
Rosenthal z rodzeństwem Versace 
rozpoczęła się już na początku 
lat 90. Mediolańscy kreatorzy 
zdecydowali się stworzyć dla 
Rosenthala efektowne dekoracje 
designerskich upominków. 
Ich projekty wzbudziły tak 
ogromne zainteresowanie, że 
natychmiast podjęto decyzję 
o wprowadzeniu całej  
autorskiej kolekcji. 
24 cm piękna dla Ciebie.

Cena minimalna: 900 zł

Komplet 
sześciu talerzy 
z Bolesławca 
z cytatami 
wypisanymi na
odwrocie 
przez Adama 
Ciepłowskiego
Ręcznie malowana zastawa 
stołowa i wszelkie inne 
przedmioty użytkowe 
z wychodzące spod 
rąk mistrzyń malarek 
z Bolesławca to niemal dobro 
narodowe. Na Bolesławcu 
jada 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.

Cena minimalna: 300 zł

12
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16

Brita Waterbar WD 3020
Czysta woda mocy doda! A jak smakować będzie 
herbata! Bateria BRITA z system filtrujący P1000 
to gwarancja smaku i czystości. Redukuje kamień, 
szkodliwe metale i zanieczyszczenia. Kolejna 
okazja do bycia bardzo eko.

Cena minimalna: 800 zł

Głośnik SONY
Charakterne maleństwo. 
Zaledwie 37x93x48 cm. 
Głośnik i mini wieża 
w jednym – Sony MHC-
V42D ma tę moc. Posiada 
również odtwarzacz płyt 
DVD CD, Bluetooth, NFC, 
zgodność z Apple, USB, 
MHDMI, złącze gitarowe, 
obsługuje formaty 
najróżniejsze audio 
i video, podbija bas. 
Czy podbiło i Ciebie?

Cena minimalna: 900 zł

Wysokiej jakości cegła pełna, palona, ręcznie 
formowana. 30 m² „płytki” ułożonej w plaster 
tradycyjny
Cegielnia Hoffmanowska (Spławy Pierwsze / Kraśnik) od 1928 roku dba 
nieustannie o wysoką jakość swych produktów i satysfakcję klientów.

Cegła ręcznie formowana ma bardzo dobre parametry fizyczne, dzięki czemu 
uzyskuje się lepszy mikroklimat wewnątrz pomieszczeń. Jest w pełni ekologiczna, 
nie posiada żadnych domieszek, barwników i plastyfikatorów. Dzięki glinie 
lessowej jest lżejsza oraz cieplejsza od innych.

Wykorzystywana jest ona do wykonywania elewacji, konstrukcji murowych ścian 
nośnych, piwnic i fundamentów, elementów ozdobnych w architekturze wnętrz 
(np. ścianki działowe, kominki itp.) oraz w rewitalizacji zabytków, architekturze 
ogrodowej.

Cena minimalna: 1000 zł

Aukcje Allegro
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Zmywarka do 
naczyń PG 8080 
Professional

Wyciskarka  
do soku KUVINGS 
EVO 820, skrzynka 
jabłek i skrzynka gruszek 
z ekologicznej uprawy

To wyjątkowe, oszczędne 
i efektywne urządzenie 
firmy Miele czeka, aby 
trafić do Twojej restauracji! 
Profesjonalna zmywarka 
PG8080 oszczędzi 
czas i energię. Filiżanki 
i spodeczki już czekają 
na wysoki połysk!

Cena minimalna: 6200 zł

Blender SJ-9662
Kosmiczna maszyna - poliwęglanowy dzban, stalowe 
ostrza, grodziowy system chłodzenia, moc 1150 W. 
Brzmi ostro, ale koktajl, którego posmakujesz będzie 
kwintesencją delikatności.

Cena minimalna: 800 zł

Najnowszy model wyciskarki do soku marki KUVINGS, 
nazywanej Rolls Roycem wśród wyciskarek, a do tego 
coś zdrowego na przepyszny świeży sok.

Cena minimalna: 1500 zł

18
Robot Roomba seria 900
Odkurza, zbiera psie kłaczki, żadnemu paproszkowi 
nie przepuści, inteligentnie nawigując sobie po 
całym domu, a Ty siedzisz i delektujesz się smakiem 
ulubionej kawy, mając wszystko pod kontrolą dzięki 
aplikacji iRobot HOME.  
A tak, czasem służy do przewozu kota z miejsca  
na miejsce.

Cena minimalna: 1800 zł

Aukcje Allegro
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21 Koszulka 
z autografem  
Marcina Gortata
Na parkietach NBA grał 
z najlepszymi, sam będąc jednym 
z nich. Chłopak z Bałut, który spełnił 
marzenia. Oryginalny Clippers 
w mistrzowskiej oprawie z podpisem 
Marcina Gortata niech pomoże 
Ci spełnić Twoje.

Cena minimalna: 300 zł

22

23

Koszulka z autografem 
Zbigniewa Bońka
Legenda. Jeden ze 100 najlepszych piłkarzy 
w historii wg FIFA. Nasz Ci on! A koszulka 
z autografem dla Ciebie! A rama jest strzałem 
w dziesiątkę.

Cena minimalna: 300 zł

Koszulka z autografem  
Roberta Lewandowskiego
Przypominamy, że koszulkę z autografem Lewego 
nosimy na prawej stronie. Jeśli oprawiamy w ramkę 
to też. A rama jest. Więcej, jest mistrzowska.

Cena minimalna: 300 zł

Aukcje Allegro
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Pierwsze wydanie Gazety 
Wyborczej z autografem 
Adama Michnika
GAZETA WYBORCZA z roku 1989 nr pierwszy 
(1/89). Wyjątkowy, kolekcjonerski egzemplarz 
Gazety Wyborczej z autografem redaktora 
naczelnego Adama Michnika.

Całość pięknie oprawiona.

Cena minimalna: 700 zł

Aukcje Allegro

25

24
Zdjęcie Arnolda 
Schwarzeneggera z autografem
Hollywodzki aktor, gwiazda kina akcji, bohater pokoleń 
kinomanów, którzy fascynację jego rolami następnie 
przenieśli na siłownie osiedlowe lub do własnych pokoi, 
wstawiając ławeczki do brzuszków, a w drzwiach 
wieszając drążek. 

Arnold Schwarzenegger to kulturysta, który przeniósł 
sport do aktorstwa i uczynił go swoją wizytówką. 
„Terminator”, „Predator”, „Commando”, „Likwidator” 
a także „Gliniarz w przedszkolu”, potem przez 8 lat 
gubernator Kalifornii. Aktor jest aktywistą ekologicznym 
i filantropem. 

Arnold Schwarzenegger wziął udział w szczycie 
klimatycznym w Katowicach. Autograf przekazał 
innemu uczestnikowi tego szczytu, który całym sercem 
wspiera Fundację!

Całość w pięknej oprawie.

Cena minimalna: 300 zł
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Autor: Michał Rusinek, Projekt graficzny: Joanna Rusinek
Z dedykacją autorów
Kocie wiersze od Michała Rusinka z pięknymi ilustracjami dla Domu Ronalda McDonalda to już mała tradycja. 
A teraz te nietuzinkowe, zabawne i jakże mądre opowiastki o niezwykłych stworzeniach także dla Ciebie.  
Format A3 jest jak kot, czyli idealny. Oprawa też jest jak kot.

Cena minimalna: 250 zł Cena minimalna: 250 zł

26 27
Kocie wiersze – „Wazon” Kocie wiersze – „Kot”

Aukcje Allegro

Koty 
rymują się ze słowem „psoty”.
Gdy powiedziałem o tym
znajomemu kotu, to tylko miauknął: „No, co ty?”*. 

kOt

* I – jak to bywa z kotami – 
wzruszył ramionami.

Bez względu na to, czy w wazonie
stoją żonkile, czy piwonie,
wazon jest przede wszystkim po to,
by dać się czasem rozbić kotom*.

WazON

* Z braku kotów dobry jest i wesoły, skoczny pies. 

28 Mama w pokoju,  
grafika Kasi Hansen
Kasia Michałkiewicz-Hansen znana jako 
Pani Hansen to znana oraz ceniona 
ilustratorka i graficzka. Jej wyjątkowe 
prace zdobią prywatne kolekcje, 
znajdziesz je w książkach poważnych 
i zabawnych, dla dużych i małych.

Szukasz prezentu dla mamy? Proszę 
bardzo. Pani Hansen ma dla Ciebie 
tę nietuzinkową grafikę w formacie B3 
i w fantastycznej oprawie.

Cena minimalna: 350 zł
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29
„Twój Vincent” – pierwszy na świecie w całości 
namalowany, kadr po kadrze, film fabularny w reżyserii 
Doroty Kobieli i Hugh Welchmana. Film ożywił obrazy 
Vincenta van Gogha, jednocześnie opowiadając 
o jego niezwykłym życiu. Każda z 65 000 klatek 
filmu to obraz olejny wykonany przez jednego ze 
125 profesjonalistów, którzy przybyli z całego świata 
do wytwórni w Polsce i Grecji, aby wziąć udział 
w produkcji. Laureat wielu prestiżowych nagród, 
nominowany do Złotego Globu i Oscara.

Oprawa również na miarę Oscara.

Cena minimalna: 700 zł

Kadr z filmu  
„Twój Vincent”  
uwieczniony w obrazie

Scena mitologiczna 
z Neptunem
Autor nieznany, rycina pochodząca z rynku 
niemieckiego, pierwsza połowa XX w.,  
17x17 cm w mistrzowskiej oprawie z pracowni 
pozłotniczej Konrada Ossolińskiego.

Cena minimalna: 200 zł

Aukcje Allegro

30

31 „Roztocze”, Autor:  
Bożena Wysok-Gańska,  
2019 r. 79x59 cm,  
olej na płótnie

Bożena Wysok-Gańska urodziła się w 1954 r. 
w Szczebrzeszynie. Pasję malarską odkryła w sobie po 
przejściu na emeryturę. Po kilku latach poszukiwania techniki 
i tematu, najchętniej maluje to, co wiąże się z rodzinnym 
Roztoczem. Ma w swoim dorobku kilka wystaw autorskich 
w Lublinie.

Obraz w mistrzowskiej oprawie.

Cena minimalna: 300 zł







32
„Kwiecień nad Jeziorką”  
Autor: Zofia Sawecka-
Gólczewska, 2018 r.  
45x45 cm, olej na płótnie
Zofia Sawecka-Gólczewska urodziła się w 1954 r. 
w Bystrzycy. Po przejściu na emeryturę realizuje 
swoje pasje z dzieciństwa. 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.

Obraz w mistrzowskiej oprawie.

Cena minimalna: 300 zł

33
„Niemen”,  
Autor: Marek Hołda, 2016 r. 
50x60 cm, olej na płótnie
Marek Hołda urodził się w 1956 r. w Miechowie. 
Uprawia rysunek i malarstwo sztalugowe, 
zajmuje się także ilustracją książkową i prasową. 
Zafascynowany końmi związał się z nimi na wiele 
lat zawodowo, pracując jako instruktor jeździectwa 
oraz dziennikarz i ilustrator w magazynie „Świat 
Koni”. Zrealizował około dwudziestu wystaw 
indywidualnych, uczestniczył też w kilkudziesięciu 
wystawach zbiorowych, jego prace wystawiane 
były w Austrii, Belgii, Francji, Holandii, na Litwie 
i we Włoszech. Jest częstym gościem wielu 
międzynarodowych krajowych i zagranicznych 
plenerów malarskich. Szeroki krąg jego 
zainteresowań artystycznych obejmuje tematykę 
historyczną i rodzajową, nastrojowe pejzaże, 
w których dominują motywy z rodzinnych stron, 
a także Mazowsza i Podlasia oraz prace o złożonej, 
symboliczno-narracyjnej strukturze i poetyckim, 
onirycznym lub baśniowym klimacie. Jest członkiem 
grupy artystycznej Equitas Equitatum.

Przepiękna rama tylko dodaje uroku.

Cena minimalna: 1000 zł

Aukcje Allegro
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35
Jan Tomasz Oko 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, między innymi w Centrum 
Scenografii Polskiej w Katowicach. 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”.

Cena minimalna: 200 zł

Ramy zostały skrojone na kocią miarę, czyli idealnie.

„Koty”, Autor:  
Jan Tomasz Oko

„Koty”, Autor: Jan Tomasz 
Oko, 2019 r. 34x34 cm, 
tektura, akryl
Hemingway twierdzi, że „posiadanie jednego 
kota prowadzi do posiadania kolejnego”. A tu 
masz od razu całe stadko. Czy jesteś gotów na 
taką przygodę?

Cena minimalna: 200 zł

Aukcje Allegro
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„Kwiaty”,  
Autor: Michał 
Zakrzewski,  
format A4, akwarele

Michał Zakrzewski urodził się w roku 
1969 w Krakowie. Obronił dyplom 
w pracowni litografii na tamtejszej 
Wyższej Szkole Pedagogicznej, 
obecnie Uniwersytet Pedagogiczny. 
Jest nauczycielem szkół średnich, 
prowadzi także warsztaty 
w Salwatorskim Studio Artystycznym. 
Zajmuje się grafiką użytkową, lecz 

jego główną pasją są akwarele. 
Najbardziej zafascynowany jest 
motywami florystycznymi oraz 
krajobrazem i architekturą Włoch. 
Sporą część twórczości poświęca 
również motywom krakowskim.

Tryptyk mistrzowsko oprawiony. 

Cena minimalna: 600 zł

37
„Literatura”,  
Autor: Ryszard Kajzer,  
2018 r., sitodruk, format B1
Ryszard Kajzer – specjalizuje się w dziedzinie 
projektowania plakatu, grafiki wydawniczej oraz ilustracji. 
Laureat wielu konkursów w kraju i za granicą, jest 
wykładowcą na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów i galerii 
Berlina, Budapesztu, Essen, Hong Kongu, Lathi, Mexico, 
Mons, Paryża, Toyamy, Trnavy i Warszawy.

„Literatura” w mistrzowskiej oprawie.

Cena minimalna: 300 zł

Aukcje Allegro
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Aukcje Allegro

„Muzyka ciszy”  
od Marka  
Niedźwieckiego  
z autografem
Cytat z mistrza: „Mamy tym razem jak zwykle 
sporo klasyki, ale także nowości. Lubię to wszystko 
mieszać. Poukładać tak, że podczas słuchania 
trzeba przymykać oczy. Wtedy słychać jeszcze 
lepiej i piękniej. Proszę spróbować. To działa…”

Cena minimalna: 100 zł

39

38

Ciepły, niski wokal, teksty polskie i angielskie 
mieszają się co chwilę, jest naturalnie, bez 
szaleństw i dobrze, bo te szaleństwa i pazur tylko 
by przeszkadzały.

Sławek Uniatowski brzmi bardzo dobrze i mądrze 
pisze o zmianach w swoim świecie. Posłuchaj....

Cena minimalna: 100 zł

Płyta Uniatowski 
„Metamorphosis”  
z autografem
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40
Płyta Strachy na lachy  
„Przechodzień o wschodzie”  
z autografami muzyków 

Kto nucił „Marchew w butonierce”? Ręka do góry. 
Można też rękę wyciągnąć po tę płytę z autografem 
zespołu. Przygotujcie się na poważne tematy na fali 
lekkich melodii.

Cena minimalna: 100 zł

41

42

Płyta Pidżama porno 
„Sprzedawca jutra” 
z autografami muzyków
Po 15 lat milczenia odezwał się Grabarz i jego 
ekipa. Oburzeni tym, co się dzieje wokół nas. 
Piosenki antypolityczne do słuchania uważnego, 
refleksyjnego... ech będziecie nucić jak „Do nieba 
wzięci”. Są i autografy.

Cena minimalna: 100 zł

Tu potrzeba dużej dozy dystansu, ale 
można się nimi zachwycać. Szowinistyczni 
szansoniści z 10 utworami z ostatniej płyty, 
płyty z autografem oczywiście.

Cena minimalna: 100 zł

Płyta Bracia Figo Fagot 
„Bez popity i bez 
gumy” z autografami 
muzyków
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43
Płyta Kazik  
i Kwartet ProForma „Wiwisekcja” 
z autografami muzyków
„Gwiazda szeryfa” wideoklip promujący płytę został 
zrealizowany w standardzie rozdzielczości 4K. 
W 2015 roku była to pierwsza tego typu produkcja 
w Polsce! Posłuchajcie koncertowych wersji utworów 
Kurta Weila, Nicka Cave’a czy Toma Waitsa. Perełki.

Cena minimalna: 100 zł

44

45
Jeszcze nie miała premiery, a już pokryła się złotem. 
Kazik kazał nam czekać na siebie aż 12 lat. Ale 
już jest i jak zawsze jedyny w swoim rodzaju, stylu 
i brzmieniu. Gratka nie tylko dla fanów.

Cena minimalna: 100 zł

Najnowsza płyta 
Kazika „Zaraza” 
z autografami 
muzyków

Płyta Zuch Kazik  
„Zakażone piosenki”  
z autografami muzyków

Piątka niezwykłych muzyków nagrała album, który jak sami 
mówią „zawiera pieśni soczyście wychwalające socjalizm, 
które najlepiej obnażają przewrotność i tragedie minionej 
epoki”. Dla starszych coś nostalgicznego, dla młodszych 
trochę przewrotnej wiedzy. A i autografy...

Cena minimalna: 100 zł
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47
Płyta Pectus  
„Kobiety / Wojciech 
Młynarski”  
z autografami muzyków
Hołd dla poezji i potęgi kobiecości. 
Nieznane teksty Wojciecha Młynarskiego 
wydobyte z rodzinnych archiwów zanurzone 
w nowoczesnych aranżacjach braci 
Szczepaników. To album mądry, finezyjny, 
pełen wzruszeń także dzięki nim - damom 
polskiej piosenki, jak Alicja Majewska, Kayah, 
Magda Umer, oraz głosom młodego pokolenia 
Kasi Popowskiej, Natalii Schroeder czy 
zespołowi Tulia.

Cena minimalna: 100 zł

46
Płyta  
Piotra Rubika 
z autografem
Pomagasz w budowie 
Domu i robisz to 
śpiewająco. Razem 
z Piotrem Rubikiem.  
Płyta z autografem

Cena minimalna: 100 zł
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48 Album 
„Olimpijczycy”
Powstał dla wyjątkowych ludzi, na wyjątkowe 
okazje. Niech niesie pomoc! Ten unikalny album 
stanowi zwieńczenie dokonań Polskiej Reprezentacji 
Olimpijskiej na Igrzyskach w Rio de Janeiro 2016. 
Niepublikowane fotografie, wyjątkowa opowieści 
i wisienka na torcie – autografy medalistów.

Cena minimalna: 1000 zł

49
Maseczka „2020 Hołownia” 
i egzemplarz Konstytucji 
z autografem Szymona Hołowni
Lektura obowiązkowa każdego Polaka. Egzemplarz 
z podpisem kandydata na prezydenta Szymona Hołowni. 
Maseczka – gadżet a zarazem niezbędne akcesorium 
w 2020 roku. Ta jest szczególna – od Szymona Hołowni.

Cena minimalna: 100 zł



Profilaktyczne badania przesiewowe 
USG to jeden z najlepszych 
sposobów na wczesne wykrywanie 
zmian chorobowych u dzieci. 
W ramach realizowanego od 2005 
roku programu „NIE nowotworom 
u dzieci” mobilny ambulans 
Fundacji co roku przemierza 
tysiące kilometrów, odwiedzając 
miejscowości w całej Polsce.

Ambulans 
Fundacji



Razem z IFMSA-Poland 
Fundacja od kilku lat prowadzi 
wykłady „NIE nowotworom 
u dzieci – Rodzicu, dostrzeż 
objawy”. Potrzeba 35 minut, 
aby rodzice i dziadkowie 
zdobyli wiedzę o wczesnych 
objawach chorób, których nie 
wolno przegapić.

Wiedza  
dla rodziców, 

dziadków
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50

51

52

Książka Marka Niedźwieckiego  
„Australijczyk” z autografem
Mistrz tworzenia nastroju za pomocą dźwięku, czyli Niedźwiedź, którego 
przedstawiać nie trzeba. A polecić jego książkę? Polecamy! Czyta się równie 
fantastycznie, jak słucha jednej z najlepszych audycji w polskim radio.

Cena minimalna: 100 zł

Książka i osobiste spotkanie 
z Anną Dymną w Teatrze  
Starym w Krakowie
Wyjątkowe spotkanie z wyjątkową osobą 
w wyjątkowym miejscu. Anna Dymna, Kraków,  
Teatr Stary. A że w Krakowie czyta się w parku, na 
skwerach, w tramwajach to i książka także wyjątkowa.

Cena minimalna: 300 zł

Książka Adama Wajraka 
i Tomasza Samojlika 
„Zew padliny” z autografem
Kiedy w lesie pojawia się padlina, zapanowuje chaos. 
Ale są oni! Szeryf Triko, dzięcioł trójpalczasty i jego 
ptasia ferajna, czyli siedmiu wspaniałych. Dołącz do 
nich jako ten ósmy i uratuj Umarły Las.

Cena minimalna: 100 zł
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53
Książka  
Donalda Tuska 
„Szczerze” 
z autografem

Niezwykły, osobisty dziennik stawiającego  
pierwsze kroki na tak ważnym stanowisku  
w Unii Europejskiej człowieka i polityka.  
Szczera opowieść o kulisach europejskiej polityki, 
opowieść o kluczowych momentach polskiej 
i europejskiej historii ostatnich lat.

Cena minimalna: 200 zł

54
Książka Jonathana Carolla 
„Kolacja dla wrony” 
z autografem
Tego autora przedstawiać nie trzeba. „Kolacja 
dla wrony” to jednak pozycja nietypowa, 
bo to Jonathan Caroll bardziej realistyczny, 
mniej fantastyczny niż przywykliśmy. Niemniej 
w najwyższej formie jak zawsze. Ech, przyjemność!

Cena minimalna: 200 zł



VOUCHER
Lot szybowcem pilotowanym 

przez członka Szybowcowej Kadry 
Narodowej – Mirosława Izydorczaka.

Doświadczenie pilota 
i jego wyczucie przyrody, 

pozwoli Ci się poczuć jak ptak 
latający między obłokami.

Aukcje Allegro

35

55

56

Wiecie, że CIRRUS SR22T to najlepiej sprzedający się samolot na świecie? Perełka. 
Cirrus Aircraft pomaga w budowie drugiego Domu Ronalda McDonalda w Polsce, 
dołącz i Ty. A tymczasem czeka podniebna przygoda i ważny cel.

Cena minimalna: 3000 zł

Lot demonstracyjny

Lot szybowcem
Odetchnąć ciszą i poczuć się jak ptak szybujący 
w obłokach? Spojrzeć na świat z bocianiej perspektywy? 
W niesamowitą podróż zabierze Cię członek szybowcowej 
Kadry Narodowej. Dodamy jeszcze, że lot szybowcem to 
lot eko, bardzo eko.

Cena minimalna: 500 zł
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Darczyńcy  
Aukcji Live

Darczyńcy  
Aukcji Allegro

Partnerzy Aukcji

Katarzyna Bałaga, Jacek Chrostowski, Adam Ciepłowski, Piotr Kamieniarz, Marta Kochanek-Zbroja, Renata Younes 

i Bogusław Maziarz, Adam Macedoński, Wojciech Pondel, Jaryna Shumska, Marta Sokół, Dorota Skowerska-Witek

Zbigniew Boniek, Barbara Boroń, Halina Drzewiej-Sosnówka, Mariusz Dubiel, Anna Dymna, Marcin Gortat,  

Marek Hołda, Szymon Hołownia, Mirosław Izydorczak, Ryszard Kajzer, Tomasz Kowalczyk, Robert Lewandowski, 

Kasia Michałkiewicz-Hansen, Marek Niedźwiecki, Jessica Obidowski, Tomasz Piechal, Jan Tomasz Oko,  

Mariusz Osiniak, Piotr Rubik, Joanna Rusinek, Michał Rusinek, Zofia Sawecka-Gólczewska, Dorota Skowerska-

Witek, Donald Tusk, Sławomir Uniatowski, Adam Wajrak, Bożena Wysok-Gańska, Michał Zakrzewski, AGORA SA, 

BoConcept, Brita, Cirrus Aircraft, Gazeta Wyborcza, Miele, Pectus, ROSA, SONY, SP Records, Winterhalter  

Gastronom Polska Sp. z o.o.

Dziękujemy autorowi zdjęć do Katalogu – Krzysztofowi Gardulskiemu i Zespołowi Działu Fotomedycznego WUM



Dziękujemy



Pomóż zbudować  
drugi w Polsce  

Dom Ronalda McDonalda.

Teraz czas na Warszawę. 



Aukcja Dzieł Sztuki Live 
rozpocznie się  

9 września 2020 r. o godz. 18.00.

Rejestracja uczestników będzie możliwa  
od 25 sierpnia  

na stronie www.frm.org.pl

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo  
także pocztą elektroniczną.

Aukcje Allegro ruszają  
25 sierpnia 2020 r.

Szczegóły znajdą Państwo  
na stronie www.frm.org.pl
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