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Aby rodzina mogła być razem 
 

TM 



Aukcja dzieł sztuki jest dedykowana budowie drugiego, 
polskiego Domu Ronalda McDonalda powstającego we 
współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym 
przy Szpitalu Pediatrycznym WUM. 
Wspaniali artyści, prywatni kolekcjonerzy dzielą się swoimi 
pracami, ponieważ wszystkich nas łączy idea „Aby rodzina 
mogła być razem”. 
Wszystkie działania Fundacji koncentrują się na profilaktyce 
i wczesnej diagnostyce onkologicznej najmłodszych oraz 
poprawie warunków dzieci i rodziców w czasie leczenia  
w szpitalu. Filozofia opieki skoncentrowanej na całej rodzi-
nie znajduje swoją najdoskonaszą realizację pod dachem  
Domu Ronalda McDonalda. 

 



ZAPRASZAMY DO LICYTACJI 

PRACA NR 1

Obraz zakupiony na aukcji w Nowym Jorku. 

EWA BAJEK
Raj Niebieski
akryl, płótno, 1995 r.
80x110 cm

Urodziła się w 1959 r. 
Absolwentka Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. W 1986 roku 
uzyskała dyplom z wyróżnieniem 
na Wydziale Malarstwa, w pra-
cowni prof. Zbigniewa Grzybow-
skiego. Uprawia malarstwo i ry-
sunek. Ma na koncie kilkadziesiąt 
wystaw indywidualnych w kraju  
i za granicą, brała udział w po-
nad 80 wystawach zbiorowych. 
Prace artystki znajdują się w zbio-
rach prywatnych w Polsce oraz  
w Anglii, Austrii, Belgii, Danii, Fran-
cji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, 
Kanadzie, Meksyku, Niemczech, 
Norwegii, Portugalii, Szwecji, 
Szwajcarii, USA, Włoszech.



Urodziła się w 1971 r. w Prudniku.
Artystka – malarka, absolwentka Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na 
Wydziale Wychowania Artystycznego. Dy-
plom w pracowni artysty Leona Macieja.
Sama mówi o sobie, że jest „niepokorną ar-
tystką”. Lubi malować.
Pasjonuje się rękodzielnictwem. Tworzy ory-
ginalne użytkowe formy z filcu, które – jak 
wspomina – z jednej strony są prawdziwą 
sztuką, mają charakter ozdobny, a z drugiej 
posiadają wartość użytkową.  Ma duszę od-
krywcy, jako artystka chce wszystkiego spró-
bować, dlatego też nie skupia się na jednej 
formie przekazu.
Z pasją uczy zarówno siebie, jak i innych – 
prowadzi warsztaty artystyczne dla młodzieży. 

PRACA NR 2
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EWA BIELECKA
A anioł taki cichy
akryl, płótno, 2018 r.
18x24 cm



ANITA BUJANOWSKA
Poliptyk RollingStones
akryl, olej na płótnie, 2018 r. 
4 x 60x60 cm

ZAPRASZAMY DO LICYTACJI 

PRACA NR 3

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. 
Zaraz po studiach wyjechała do Nowego 
Jorku, gdzie miały miejsce jej pierwsze eks-
perymenty artystyczne. Studiowała biznes, 
ale wspólnie z kolegami założyła też teatr,  
w którym jednocześnie była aktorką, sceno-
grafem i producentem. Po ukończeniu stu-
diów rozpoczęła naukę w prywatnej szkole 
plastycznej na East Village w Nowym Jorku. 
Od 1997 r. mieszka i pracuje w Warszawie. 
Tu zaczął się najbardziej twórczy okres Anity. 
W 1998 r. wydała pierwszy tomik poezji 
zatytułowany „Ta z którą przyszło mi żyć”, 
do którego sama zaprojektowała okładkę  
i rysunki. W 2002 r. wyszedł kolejny tomik 
„Przebudzenie”.
Anita Bujanowska cały czas szuka. Są okre-
sy, w których maluje tylko duże obrazy, ale 
zaraz potem, nieuchronnie przechodzi mo-
ment, kiedy porzuca paletę, za to nie rozsta-
je się z notatnikiem, by pisać wiersze. Kiedy 
nasyci się poezją, staje się fotografem lub 
rzeźbiarzem. W końcu wraca do malowa-
nia… ale wtedy jest już kimś zupełnie innym.
Anita jest licencjobiorczynią McDonald’s  
i zawsze wspiera Fundację Ronalda McDo-
nalda. 
www.bujanowska.com
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KINGA CHROMY

Urodziła się w 1971 r. w Krakowie.
Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych i krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych.
Studiowała na Wydziale Malarstwa w pracow-
niach: prof. Jana Szancenbacha i prof. Jerzego 
Nowosielskiego. Dyplom uzyskała w 1995 r.,  
w pracowni prof. Juliusza Ząbkowskiego.  
Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, ceramiką.

Magnolie 
akryl, płótno, 2018 r.
80x64 cm

PRACA NR 4



ANDRZEJ FOLFAS
Dwie kobiety
akryl + tempera, karton, 1987 r.
62x97,5 cm  

PRACA NR 5

Urodził się w 1948 r. w Witowie na Podhalu.
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Anto-
niego Kenara w Zakopanem ukończył pod kierun-
kiem: W. Hasiora, T. Brzozowskiego i A. Rząsy. 
W 1973 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych  
w Krakowie. Obronił dyplom na Wydziale Archi-
tektury Wnętrz, pod kierunkiem prof.: J. Ząbkow-
skiego, T. Kutermaka, B. Brauna i A. Sigmunda. 
Mieszka i pracuje w Krakowie. 
Brał udział w licznych wystawach indywidualnych 
i zbiorowych m.in. w Krakowie, Jeleniej Górze, 
Sztokholmie, Angers, Rotterdamie, Norymberdze, 
Bonn, Amsterdamie, Pradze.
Artysta tworzy w różnych technikach, m.in. paste-
le, olej, akwarela. W początkowym okresie się-
gał po surrealistyczną poetykę, tworząc obrazy  
o nastroju onirycznym. Czasem były to oszczędne, 
abstrakcyjne kompozycje, takie jak cykl „Kształt 
katedry” wystawiane latem w Otwartej Pracowni.
Prace są mocne – zarówno pod względem bar-
wy, jak i kompozycji. Plamy koloru obwiedzione 
są wyraźnym, grubym konturem, co przypomina 
trochę stylistykę niemieckich ekspresjonistów.
W cyklu obrazów „Erotyka i Jazz” erotyka prze-
nika się z muzyką – widoczny, dynamiczny dukt 
pędzla znamionuje śmiałe malowanie, wrażenie 
to pogłębia dodatkowo żywa kolorystyka. 

ZAPRASZAMY DO LICYTACJI 
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RYSZARD KAJZER

Specjalizuje się w dziedzinie projektowania 
plakatu, grafiki wydawniczej oraz ilustracji. 
Laureat wielu konkursów w kraju i za granicą, 
jest wykładowcą na warszawskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych. Jego prace znajdują się  
w zbiorach muzeów i galerii Berlina, Buda-
pesztu, Essen, Hong Kongu, Lahti, Mexico, 
Mons, Paryża, Toyamy, Trnavy i Warszawy.

LIteratura
sitodruk, 2018 r. 
format B1
dla Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli

PRACA NR 6



ZAPRASZAMY DO LICYTACJI 

Od 1953 r. aktywnie działa artystycznie, pu-
blikując rysunki satyryczne w prasie polskiej 
(Dziennik Polski, Przekrój, Szpilki, Panora-
ma Północy, Magazyn Polski, Tygodnik Po-
wszechny) i zagranicznej (Paese Sera, Diko-
braz, Izwiestia, Eulensspiegel). Od 1967 r. 
na łamach Tygodnika Powszechnego i Prze-
kroju publikuje wiersze i krótkie utwory pro-
zatorskie. Autor wielu plastycznych wystaw 
krajowych i zagranicznych. 
Został wielokrotnie odznaczony, m.in.:  
w 1989 r. przez Prezydenta RP na Uchodźc-
twie Złotym Krzyżem Zasługi, w 2006 r. 
przez Ministra Kultury odznaką honorową 
„Zasłużony dla Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego” i w 2007 r. Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 r. 
Rada Polskiej Fundacji Katyńskiej nada-
ła Mu medal Dnia Pamięci Ofiar Zbrod-
ni Katyńskiej. W 2011 r. znalazł się  
w nielicznym gronie wyróżnionych przez IPN 
tytułem „Kustosz Pamięci Narodowej”.
Posiada tytuł Honorowego Obywatela Sto-
łecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Urodził się w 1931 r. we Lwowie.
Wybitny i oryginalny krakowski artysta, po-
eta, ale i działacz niepodległościowy.
Mieszka i tworzy w Krakowie.
W 1945 r. zorganizował Ruch Oporu Ar-
mii Krajowej. Aktywnie uczestniczył w kra-
kowskiej demonstracji z okazji obchodów 
3 Maja w 1946 r. i strajku uczniowskim.  
W 1950 r. zdał maturę w Państwowym Li-
ceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Studio-
wał na Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersy-
tecie Jagiellońskim historię kultury materialnej. 
W 1978 r. założył Instytut Katyński, który 
już od 1978 r. wydawał „Biuletyn Katyński”.  
W 1979 r. został współzałożycielem Chrze-
ścijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy (1979-
1985 r.), w 1979 r. sygnatariuszem dekla-
racji założycielskiej KPN. W 1989 r. został 
współzałożycielem Niezależnego Komitetu 
Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej. 
Został członkiem Kapituły Medalu „Niezłom-
nym w słowie”.
Jako artysta rysownik zyskał uznanie w Polsce 
i na świecie.



ADAM MACEDOŃSKI
Razem
rysunek tusz + flamaster, karton
1990 r. 
21x29,5 cm

PRACA NR 7 PRACA NR 8
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Dziękujemy za Przekrój 
rysunek tusz + flamaster, karton
2016 r.
21x29,5 cm



JAN TOMASZ OKO

ZAPRASZAMY DO LICYTACJI 

PRACA NR 9 

Urodził się w 1959 r. w Zwoleniu.
Malarz i scenograf, poeta, absolwent 
Studium Scenografii Teatralno-Widowi-
skowej oraz Filmowo-Telewizyjnej na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uczeń 
Jerzego Skarżyńskiego, Krystiana Lupy. 
Dyplom uzyskał w pracowni Andrzeja 
Kreutz-Majewskiego.
Brał udział w wielu wystawach indywidu-
alnych oraz zbiorowych w kraju i zagrani-
cą. Między innymi w Centrum Scenografii 
Polskiej w Katowicach. Jego prace znaj-
dują się w kolekcjach prywatnych w kraju 
i zagranicą (Paryż, Toronto, Halle). 
Wiersze pisze od 17 roku życia. Od 
1981 r. jest członkiem Grupy Literackiej 
Łuczywo. Wydał arkusz poetycki Poezje 
(1984 r.). Wiersze zamieszczone zosta-
ły w trzech albumach z cyklu Radomskie  
w poezji i fotografii.

Kora
akryl, tektura, 1980 r.
64x43 cm



Projekt kostiumu do „Dyl Sowizdrzał 
– Grigorij Gorin„ (reż. T. Ryłko, Teatr 
Bagatela w Krakowie), gwasz, 1980 r.

PRACA NR 10

JERZY SKARŻYŃSKI

Urodził się w 1924 r. w Krakowie, zmarł w 2004 r.
Malarz i scenograf teatralny i filmowy, autor ilu-
stracji książkowych, współpracownik „Przekroju”. 
Podczas okupacji związany był z grupą młodych 
plastyków i Podziemnym Teatrem Tadeusza Kantora. 
Współpracował z Teatrem Groteska. 
Stworzył scenografię i kostiumy do dziesięciu fil-
mów fabularnych, np. Rękopis znaleziony w Sa-
ragossie, Szyfry, Lalka. Był członkiem polskich  
i międzynarodowych stowarzyszeń artystycznych,  
a także współautorem projektów scenografii teatral-
nych do licznych przedstawień, m.in. Cichy Don, 
Tango, Proces, Hamlet.
Autor  zdobył  liczne nagrody,  wyróżnienia i od-
znaczenia. Był laureatem nagrody miasta Krakowa, 
nagrody resortowej I stopnia, a także nagrody Mini-
stra Kultury i Sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych 
w zakresie scenografii i malarstwa. 
W uznaniu wybitnych zasług dla kultury polskiej, za 
osiągnięcia w pracy twórczej został odznaczony 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką Zasłużony Dzia-
łacz Kultury.
Wraz z pierwszą żoną Lidią Minticz-Skarżyńską 
stworzyli wiele kultowych scenografii, plakatów  
teatralnych poszukiwanych przez kolekcjonerów.



MARTA SOKÓŁ
Anioł 
praca ze starego drewna 
malowana akrylami, łączona 
z metalem, 2018 r. 
100x40 cm

ZAPRASZAMY DO LICYTACJI 

PRACA NR 11

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 opo-
wiadają historie z przeszłości, są jak książka ze 
wspomnieniami.
Fascynuje ją kultura wsi – tradycje, obyczaje, ob-
rzędy. 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 publicz-
ności.
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ADAM CIEPŁOWSKI
Feeria
akryl, płótno, 2019 r.
90x120 cm

PRACA NR 12

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie.
Jeden z pionierów polskiej reklamy 
po 1989 r. W swoich malarskich 
poszukiwaniach odrzuca język figu-
ratywny, czerpie z podświadomości 
i wewnętrznych emocji. Bawi się 
kolorem, światłem i formą oraz kom-
pozycją, 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 poja-
wiającą się narracją i znaczącą rolą 
gestu. Moje obrazy są pretekstem do 
zaproszenia widza do percepcji wy-
imaginowanych światów i czerpania 
radości z odkrywania własnych inter-
pretacji.” 
Wystawy indywidualne:
Lukka Art Gallery 
Warszawa, grudzień 2017 r.
“Images”



YURIY VERBOVSKYY
Ikona „Eleusa – Bogurodzica 
miłująca Pana Jezusa” 
deska, lewkas, płótno, akryl,
złoto płatkowe 23-karatowe, 
2018 r.
20x25,5 cm

Urodził się w 1978 r. we Lwowie.
Jest wykładowcą na Akademii Sztuk Pięk-
nych 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, Między-
narodowym Festiwalu Folkloru w Węgo-
rzewie, 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 poli-
chromii, ikonostasów i ołtarzy.

PRACA NR 13
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FOTEL IMOLA

Fotel Imola jest prawdziwą ikoną designu – od 
charakterystycznych detali po ujmującą formę. 
Jest wystarczająco duży, aby wygodnie się  
w nim rozsiąść, a jednocześnie bardzo ele-
gancki. To prawdziwy klasyk, który będzie sta-
nowić mocny akcent w Twoim domu. Niezwy-
kle smukła podstawa ze stali szczotkowanej 
podkreśla oryginalną formę fotela. 
Na 10-lecie powstania fotela Imola Mateusz 
Suda stworzył swoją własną wersję ikoniczne-
go mebla, która jest połączeniem świata sztuki 
i  współczesnego wzornictwa. Wykończony 
czerwoną skórą fotel stał się obiektem o unika-
towym wydźwięku, oddziałującym na indywi-
dualnego odbiorcę.

Producent BoConcept, 2018 r.
Wysokość: 110/54 cm
Szerokość: 95 cm
Głębokość: 99 cm 

PRACA NR 14



LICYTUJĄC, BUDUJESZ 
DRUGI W POLSCE

DOM RONALDA McDONALDA
 



Projekt i skład katalogu: www.p-content.pl



Wylicytowaną pracę można odebrać osobiście 
lub pozostawić adres, pod który zostanie wysłana. 

Kontakt: Piotr Kisielewski  
piotr.kisielewski@frm.org.pl

tel. 790 343 016 
 

Konto do wpłat aukcyjnych: 

22 1050 0086 1000 0090 8046 1875

Opis wpłaty: 
Aukcja charytatywna na rzecz budowy Domu Ronalda McDonalda w Warszawie


