2018

Dziewczyna z kapeluszem
rzeźba ceramiczna o wysokości 35 cm,
Dzieło autorstwa Radosława Majewskiego – uczestnika Warsztatów
Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie. Figura wykonana została
techniką odlewową jako dzieło terapii zajęciowej. Rzeźbę początkowo
odlano, tzn. gotową formę zalano masą lejną. Wyschniętą oczyszczono
i poddano procesowi osuszania. Tak przygotowaną formę wypalono
w piecu ceramicznym. Ostatnim etapem pracy przy tworzeniu rzeźby
było pomalowanie jej na biały kolor oraz utrwalenie formy i barwy. Autor
w rzeźbie uosobił tęsknotę za Włochami. W osobie dziewczyny ubranej
w lekką, zwiewną sukienkę, z twarzą zwróconą ku słońcu, ukrył nostalgiczne
wspomnienie wakacji, beztroski i zachwytu krajem, który stał się dla niego
synonimem lepszego życia.

Darczyńca: KOMBD
LICYTACJA CICHA

2018

Campo Marzio
w zestawie pióro wieczne, pięć nabojów do pióra
z czarnym atramentem i notatnik
Pióro wieczne „Forbes” do codziennego użytku z kolekcji Heritage
włoskiej marki „Campo Marzio”. Lekkie i wytrzymałe pióro w kolorze
czarnym to idealne narzędzie pracy dla każdej osoby, która potrzebuje
niezawodnego pióra bez przepychu. Wymiary pióra: 138,14 x
14,00 mm. Zestaw w kartonowym opakowaniu w kolorze czarnym
i pomarańczowym o wymiarach: szer. 24 cm x wys. 17 cm x gł. 3,5 cm
(z żółtą kokardką). Marka „Campo Marzio” specjalizuje się w produkcji
piór wiecznych i artykułów piśmienniczych od 1933 roku.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

2018

Pióro wieczne COFCO
pióro wieczne w kolorze czarnym z metalowymi wstawkami,
w brązowym opakowaniu o wymiarach szer. 19 cm x wys. 3,5 cm
x gł. 7,5 cm z logo COFCO
COFCO (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation)
jest jednym z największych przedsiębiorstw sektora publicznego
Chińskiej Republiki Ludowej oraz największym producentem
żywności w Chinach.

Darczyńca: MPC

LICYTACJA CICHA

2018

Spinki do mankietów
spinki do mankietów w kształcie kompasu wyprodukowane
ze srebra próby 925 i naturalnego polskiego bursztynu bałtyckiego
Spinki pochodzą z limitowanej kolekcji i posiadają certyfikat Polish
Baltic Amber. Mogą stanowić wyjątkowy dodatek do koszuli dla
każdego eleganckiego mężczyzny.
Biżuteria zapakowana jest w biały elegancki kartonik z logo Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Darczyńca: PSSE

LICYTACJA CICHA

2018

Talerz ścienny ludowy z Białorusi
porcelanowy, malowany talerz o średnicy 20 cm
Na talerzu zaprezentowano herby białoruskich obwodów,
najważniejsze zabytki naszego wschodniego sąsiada, a także parę
młodych ludzi w tradycyjnych strojach ludowych. Z tyłu talerza
zawieszka, dzięki której można umieścić go na ścianie jako element
ozdobny np. kuchni.

Darczyńca: MPC

LICYTACJA CICHA

2018

Zestaw herbaty chińskiej
waga herbaty: 700 g, w zestawie drewniana podstawka
Tradycyjna, znana na całym świecie herbata marki Chang Sheng
Chun z regionu Hubei, skomponowana ze świeżych liści herbaty
zebranych w górach Wuling. Herbata w jasnoczerwonym kolorze
o łagodnym, słodkawym smaku i zapachu. Herbata jest zapakowana
w elegancki, ozdobny kartonik, w którym znajduje się certyfikat
autentyczności chińskiej herbaty, a także przewodnik dot. zasad jej
parzenia.

Darczyńca: Władze Prowincji Hubei

LICYTACJA CICHA

2018

Rzeźba jesiotra
malowane i lakierowane drewno,
wymiary: długość 77 cm, wysokość 20 cm
Wykonana ręcznie rzeźba przedstawiająca jesiotra na pniu drzewa.
Rzeźba stanowić może oryginalny element dekoracji wnętrza
w domu każdego wędkarza i nie tylko.

Darczyńca: MPC

LICYTACJA CICHA

2018

Popiersie Marszałka Piłsudskiego
płaskorzeźba gipsowa, wymiary: wysokość 32 cm, szerokość 30 cm
Płaskorzeźba przedstawiająca Marszałka Józefa Piłsudskiego,
wykonana z dbałością o najdrobniejsze detale, malowana farbą
imitującą antyczne złoto.

Darczyńca: KOMBD

LICYTACJA CICHA

2018

Album „THE BEST OF ANGOLA”
album ilustrowany, 200 stron, etui
Wydawnictwo przybliżające czytelnikowi kulturę, historię i przyrodę
egzotycznej Angoli.
Anglojęzyczne wydanie w twardej oprawie, dodatkowo umieszczone
w eleganckim opakowaniu.

Darczyńca: Ambasador Angoli w Polsce

LICYTACJA CICHA

2018

„Atlas Coelestis In quo Mundus Spectabilis”
66 kart, wymiary: 31 x 51 cm, format map: 62 x 51 cm,
oprawa: skórzana, cielęca, intarsjowana
Kopia faksymilowa „Atlas Coelestis In quo Mundus Spectabilis…” Johanna
Gabriela Doppelmayra (1677-1750) – atlasu wydanego w oficynie Johanna
Homanna w Norymberdze w roku 1742. Oryginał pochodzi ze zbiorów
Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (nr kat.: A-640-V).
Atlas zawiera 32 mapy nieba opracowane przez autora na podstawie
badań wcześniejszych astronomów. Finezyjne miedzioryty odbite zostały
na papierze bawełnianym i dodatkowo ręcznie pokolorowane. Dwie ostatnie
mapy dołączone zostały odrębnie i później do egzemplarza – przedstawiają
pozycję Słońca i Ziemi z dnia 25 lipca 1748 roku.

Darczyńca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica
Kopernikańska w Toruniu
LICYTACJA CICHA

2018

Kosz Kujawsko-Pomorski
Kosz zawiera 2 publikacje: „Kulinarne wędrówki po Kujawach i Pomorzu”
oraz „Kuchnia z rodowodem”, a także zestaw słodkości i produktów
z regionu: pierniki nadziewane w deserowej czekoladzie, pierniki nadziewane
w białej czekoladzie, konfitura truskawkowa, konfitura z czarnej porzeczki,
miód lipowy, krówki, praliny z czekolady deserowej z nadzieniem rumowym,
praliny z czekolady mlecznej nadziewane likierem kawowym, czekoladki
z nadzieniem pistacjowym i kakaowym, migdały w czekoladzie białej
z cynamonem, kolekcja torcików piernikowych, pierniki nadziewane o smaku
różanym, mieszanka toruńska, czekolada mleczna o smaku piernikowym,
ciasteczka z nadzieniem pomarańczowym, pierniki lukrowane, kajmak –
krem mleczny z solą morską, herbata czarna, kawa palona mielona, nalewka
wiśniowa, nalewka z kwiatu czarnego bzu, musztarda kcyńska pikantna, sól
spożywcza.

Darczyńca: Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
LICYTACJA CICHA

2018

Gry rodzinne
Zestaw czterech gier edukacyjnych.
Gra Memory Stolice Europy (wiek graczy 3+); Gra Polak Mały za pomocą
puzzli – można wykorzystać również do zabawy w memory – zapoznaje
z polskimi symbolami narodowymi: flagą, herbem i słowami hymnu (wiek
graczy 4+); Gra planszowa Unia Europejska dzięki której można zaznajomić
się z krajami Wspólnoty Europejskiej. Gracze poznają państwa należące do
Unii, ich lokalizację na kontynencie europejskim oraz nazwy poszczególnych
stolic (wiek graczy 6+); Gra ZnajZnak uczy podczas rozgrywki rozpoznawać
symboliczne dla polskiej historii znaki, daty, postacie, miejsca, przedmioty
(wiek graczy 10+).

Darczyńca: KOMBD
LICYTACJA CICHA

2018

Zestaw kawowy / herbaciany
12-elementowa zastawa w kolorze białym, zdobiona w cienkie
czarne paski, średnica talerzyka 15 cm, pojemność filiżanki 150 ml
W komplecie 6 filiżanek i 6 talerzyków oraz pierniki w białej
i ciemnej czekoladzie. Zestaw uzupełnia kawa mielona z ziaren
arabiki pochodzących z Brazylii, wypalana w Kujawsko-Pomorskiem.

Darczyńca: DPS Grabie i KOMBD

LICYTACJA CICHA

2018

Komplet Krzeseł
dwa krzesła po renowacji, wysokość 83 cm,
wymiary siedziska 47 cm x 44 cm
Konstrukcja drewniana ciemna, obicie w kolorze głębokiej czerwieni
z motywem wytłaczanych kwiatów. Na oparciu krzesła wyraźne
elementy dekoracyjne. W zestawie stołek drewniany, wys. 35 cm,
szer. 26 cm x 28 cm o subtelnych wykończeniach.

Darczyńca: DPS w Grabiu
LICYTACJA CICHA

2018

Komplet krzyształowy
zestaw 6 kieliszków i karafka z kryształu,
pojemność karafki 0,75 l, pojemność kieliszka 125 ml
Dekorowany komplet z kryształu, szkło, które wciąż zachwyca ludzi na całym
świecie i stanowi synonim prestiżu oraz dobrego gustu.

Darczyńca: DPS Grabie

LICYTACJA CICHA

2018

Pokrowce na krzesła
len, wymiary: wys. 100 cm, szer. siedziska 42 cm x 40 cm
Cztery unikatowe, jednobarwne pokrowce na krzesła. Jednolite,
wykonane z grubego lnu w kolorze ecru.

Darczyńca: DPS Grabie

LICYTACJA CICHA

2018

KOT
ręcznie wykonana mozaika ścienna, rama drewniana
w kolorze brązu, wymiary: 72 cm x 32 cm
Dekoracja przedstawia wizerunek kota wykonanego z ziaren kawy.
Do wypełnienia tła wykorzystano stare kartki gazetowe. Lekkość
dzieła pozwala na proste i szybkie zamocowanie nawet przy pomocy
taśmy montażowej.

Darczyńca: DPS Grabie
LICYTACJA CICHA

2018

Bartosz Anusiak „Chrystus z uczniami”
kopia obrazu, szkoła niemiecka, olej na płótnie, rama w kolorze złotym,
patynowana, zdobiona, wymiary obrazu 41 cm x 33 cm
Bartosz Anusiak ukończył Konserwację i Restaurację Dzieł Sztuki,
specjalizacja konserwacja malarstwa sztalugowego, ściennego i rzeźby
polichromowanej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od
zakończenia studiów w 2007 roku zajmuje się konserwacją obiektów
zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych
z dokumentacją konserwatorską i badaniami, dokumentacją cyfrową,
multimediami, zastosowaniem technologii wirtualnej rzeczywistości
w procesie konserwacji zabytków.

Darczyńca: Autor
LICYTACJA CICHA

2018

Zestaw papieski
folder, album i okolicznościowa moneta
Folder z limitowanej edycji, wydany w 2017 r. po objęciu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego patronatem św. Jana Pawła II. W zestawie
także okolicznościowa moneta oraz album „Jan Paweł II Święty
Pielgrzym”, zawierający wspomnienia ośmiu wizyt Papieża Polaka
w ojczystym kraju. Wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała 2011.

Darczyńca: DPS Grabie i KOMBD

LICYTACJA CICHA

2018

Zestaw komiksów
Trzy komiksy o postaciach związanych z naszym regionem
(Władysław Raczkiewicz, Jerzy Popiełuszko i Marian Rejewski)
„Władysław Raczkiewicz. Twórca idei Wielkiego Pomorza” traktuje o wydarzeniach
z pierwszych miesięcy II wojny światowej, kiedy to Raczkiewicz, świadomy swojej
choroby nowotworowej, został wybrany na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej na uchodźstwie. Komiks, jako rodzaj opowieści fabularnej, rządzi się swoimi
prawami - do wydarzeń z życia Władysława Raczkiewicza autorzy włączyli wątki
sensacyjne, dramatyczne.
Komiks „Jerzy Popiełuszko. Cena wolności” opowiada o ostatnich, najbardziej
tragicznych wydarzeniach z życia kapelana „Solidarności”, męczeńskiej drodze
wiodącej z Bydgoszczy, przez Górsk, Toruń i Włocławek.
„Marian Rejewski – bydgoszczanin, który złamał kod Enigmy” to niezwykła
opowieść o kryptologu, skromnym człowieku, który dzięki swojemu geniuszowi
matematycznemu złamał kod Enigmy, niemieckiej maszyny szyfrującej. Wydarzenie
to doprowadziło prawdopodobnie do zakończenia II wojny światowej kilka lat
wcześniej i uratowania setek tysięcy, a nawet milionów istnień.

Darczyńca: Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
LICYTACJA CICHA

2018

Koszulka Copernicus Cup 2017
oprawiona w ramę koszulka sportowa z autografami lekkoatletów
Barbara Pierre – lekkoatletka z USA, halowa Mistrzyni Świata Portland 2016 –
bieg na 60 m; Marcin Lewandowski – zawodnik Zawiszy Bydgoszcz, halowy Mistrz
Europy Praga 2015 - bieg na 800 m oraz Belgrad 2017 bieg na 1500 m, mistrz
Europy w biegu na 800 m – Barcelona 2010, Wicemistrz Europy bieg na 800 m
– Amsterdam 2016; Genzebe Dibaba etiopska lekkoatletka, srebrna medalistka
igrzysk olimpijski z Rio De Janeiro, medalistka Mistrzostw Świata Pekin 2015 – złoto
w biegu na 1500 m oraz brąz na 5000 m, halowa Mistrzyni Świata: Stambuł 2012 r.
bieg 1500 m, Sopot 2014 r., bieg na 3000 m oraz Portland 2015 bieg na 3000 m;
Ewa Swoboda - 12 lutego 2016 podczas mityngu Copernicus Cup w Toruniu uzyskała
wynik 7,07 ustanawiając nowy halowy rekord kraju oraz rekord świata juniorek –
60 m, brązowa medalistka Halowych Mistrzostw Europy Belgrad 2017 i młodzieżowa
Mistrzyni Europy Bydgoszcz – 100; Joanna Jóźwika – podczas Copernicus Cup 2017
pobiła halowy rekord Polski 1:59,29, brązowa medalistka Mistrzostw Europy Zurych
2014; Adam Kszczot - halowy Mistrz Europy z Paryża 2011, Goteborga 2013 oraz
Belgradu 2017, mistrz Europy z Zurychu 2014 oraz Amsterdamu 2016, srebrny
medalista Mistrzostw Świata z Pekinu 2015 oraz Londynu 2016.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

2018

Flaga z autografami
flaga województwa kujawsko-pomorskiego z autografami sportowców
Konrad Bukowiecki - halowy Mistrz Europy Belgrad 2017, młodzieżowy Mistrz
Europy Bydgoszcz 2017; Joanna Fiodorow - olimpijka z Londynu 2012, Rio
de Janeiro 2016, brązowo medalistka Uniwersjady Tajpej 2017 oraz brązowa
medalista Mistrzostw Europy Zurych 2014; Agnieszka Hołub – brązowa
medalistka Mistrzostw Świata Londyn 2017 – sztafeta 4x400 m, Halowa
Mistrzyni Europy Belgrad 2017 - sztafeta 4x400 m, srebrna medalistka
Halowych Mistrzostw Świata Portland 2016; Joanna Linkiewicz - srebrna
medalistka Mistrzostw Europy Amsterdam 2016 - bieg na 400 m przez płotki,
srebrna medalistka Uniwersjady Tajpej 2017 - bieg na 400 m przez płotki,
brązowa medalistka Halowych Mistrzostw Europy Praga 2015 - sztafeta 4
× 400 m; Rafał Omelko - specjalizujący się w biegu na 400 metrów oraz
biegu na 400 metrów przez płotki, halowy Mistrz Europy Belgrad 2017 –
4x400 m, srebrny medalista Halowych Mistrzostw Europy Belgrad 2017 - bieg na
400 m oraz Praga 2015 - sztafeta 4×400 m, srebrny medalista Mistrzostw
Europy Amsterdam 2016 – sztafeta 4x400m; Malwina Koproń - specjalizująca
się w rzucie młotem, złota medalistka Uniwersjady Tajpej 2017 oraz brązowa
medalistka Mistrzostw Świata w Londynie 2017; Marcelina Witek - specjalizująca
się w rzucie oszczepem mistrzyni Uniwersjady Tajpej 2017.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

2018

Zestaw koszykarski
piłka z podpisem Marcina Gortata oraz 2 karty z autografami
znanych koszykarzy
Marcin Gortat – reprezentant Polski, od sezonu 2013/14 zawodnik
Washington Wizards. Adam Waczyński – koszykarz z Torunia,
reprezentant Polski, od 2016 roku zawodnik hiszpańskiego klubu
Unicajy Málaga.

Darczyńca: Prezydent Miasta Torunia i KOMbD
LICYTACJA CICHA

2018

Koszulka z orłem
sportowa koszulka w oprawie opatrzona autografem
Radosława Kawęckiego
Radosław Kawęcki - polski pływak, specjalizujący się w stylu
grzbietowym, trzykrotny mistrz świata na krótkim basenie na
dystansie 200 metrów (2012, 2014, 2016), trzykrotny mistrz
Europy (2012, 2014, 2016), dwukrotny wicemistrz świata (2013,
2015), sześciokrotny mistrz Europy na krótkim basenie na dystansie
100 (2011 i 2015) i 200 (2011, 2012, 2013 i 2015) metrów.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

2018

Czapka mistrzyni
czapka z Uniwersjady Tajpej 2017 z autografem Malwiny Koproń
Malwina Koproń - specjalizuje się w rzucie młotem, złota medalistkia
Uniwersjady Tajpej 2017 oraz brązowa medalistka Mistrzostw
Świata w Londynie 2017.

Darczyńca: HKO

LICYTACJA CICHA

2018

Kolaż Kolarza
tablica Michała Kwiatkowskiego z autografem sportowca
Michał Kwiatkowski - polski kolarz szosowy, zawodnik profesjonalnej
drużyny Team Sky. Mistrz świata w wyścigu ze startu wspólnego
z 2014 roku oraz drużynowy mistrz świata w jeździe na czas
w barwach Etixx-Quick Step z roku 2013. Mistrz Europy i świata
w kategorii juniorów. Medalista mistrzostw Polski seniorów na szosie
i na torze. Olimpijczyk z Londynu (2012) i Rio de Janeiro (2016).

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

2018

Koszulka kadry Polski
oficjalna koszulka kadry polskiej, z autografami skoczków o tyczce
Piotr Lisek – absolutny rekordzista Polski - 6,00 m (4 lutego
2017 r., Poczdam) i Halowy Mistrz Europy – Belgrad 2017, brązowy
medalista Halowych Mistrzostw Świata Portland 2016, srebrny
medalista Mistrzostw Świata – Londyn 2017 oraz brązowy – Pekin
2015; Paweł Wojciechowski – zawodnik Zawiszy Bydgoszcz, mistrz
Świata Daegu 2011 oraz brązowy medalista Pekin 2015, srebrny
medalista Mistrzostw Europy Zurych 2014, brązowy medalista
Halowych Mistrzostw Europy Belgrad 2017.

Darczyńca: HKO

LICYTACJA CICHA

2018

Piłka Mikasa
piłka siatkowa Plaża Gotyku 2017 z autografami siatkarzy
Edward Skorek - polski siatkarz grający na pozycji atakującego, mistrz
Olimpijski Montreal 1976 oraz mistrz Świata Meksyk 1974; Dominik
Witczak - grający na pozycji atakującego; Grzegorz Szymański grający na pozycji atakującego; Sebastian Świderski - występujący
na pozycji przyjmującego (skrzydłowego), srebrny medalista
mistrzostw świata 2006, dwukrotny uczestnik igrzysk olimpijskich
(Ateny 2004 i Pekin 2008); Piotr Gacek – grający na pozycji libero.
mistrz Europy Turcja 2009, srebrny medalista Mistrzostw Świata
Japonia 2006; Marcin Możdżonek - grający na pozycji środkowego
mistrz Świata Polska 2014, Mistrz Europy Turcja 2009.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

2018

Pióro Narodowe Jana Englerta
Parker Esprit FountainPen F Matt Carbon, długość pióra 11 cm
Wyjątkowe pióro wieczne Parker Esprit z grawerem Teatru
Narodowego jest dynamicznym połączeniem eleganckiego,
nowoczesnego minimalizmu i najbardziej zaawansowanej
technologii. Inteligentny mechanizm teleskopowy i czysty, mobilny
design spodobają się tym, którzy potrzebują precyzji i doskonałej
funkcjonalności. Lekki aluminiowy korpus, profilowany uchwyt
w czarnym matowym kolorze. Całość podkreślają chromowe,
błyszczące wykończenia. Pióro w eleganckim metalicznym etui,
z dołączonymi nabojami: czarnym i niebieskim. W zestawie notatnik
(14 cm x 21 cm) z dedykacją Jana Englerta.

Darczyńca: Jan Englert
LICYTACJA CICHA

2018

Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego
oprawa twarda, 648 stron, autografy autorów
i marszałka Piotra Całbeckiego
Kompleksowe opracowanie przeszłości i współczesności regionu kujawsko-pomorskiego (pod redakcją Andrzeja Radzimińskiego). Książka jest dziełem wyjątkowym, efektem pracy archeologów, historyków, historyków sztuki,
biologów, geografów i kartografów z UMK w Toruniu. Składa się z dwóch
części: „Geografia regionu kujawsko-pomorskiego” to pierwsza część opracowania - autorzy opisują geologię regionu, hydrologię, surowce naturalne,
gleby i klimat, szatę roślinną i świat zwierzęcy. „Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego” to część monografii, w której zostały zaprezentowane wyniki badań nad przeszłością od czasów prehistorycznych do współczesnych.
Omówiono zagadnienia dotyczące struktur administracyjnych i kościelnych,
dziejów politycznych i gospodarczych, kultury i demografii oraz szkolnictwa.

Darczyńca: Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
LICYTACJA CICHA

2018

„Egzotyczny kwiat”
damski szal ozdobny, motyw kwiatowy,
wymiary: szer. 68 cm, dł. 172 cm, skład: 80% wiskoza, 20% len
Ręcznie malowany szal z delikatnym wykończeniem, autorstwa
Hanny Cander, absolwentki Historii Sztuki na UMK w Toruniu.
Artystka zajmuje się malarstwem, tkaniną artystyczną oraz modą.
Inspiracje czerpie z muzyki, poezji i natury. Uhonorowana Nagrodą
Ministra Kultury i Sztuki za realizacje gobelinów dla Filharmonii
Pomorskiej w Bydgoszczy.

Darczyńca: Artystka
LICYTACJA CICHA

2018

Astrolabium pierścieniowe
figura mosiężna o wysokości 21 cm z drewnianą podstawą,
patynowana, stylizowana na dawną
Replika kopernikańskiego astrolabium pierścieniowego. Ten pomiarowy
przyrząd astronomiczny używany był w nawigacji do początku XVIII
wieku, służąc do wyznaczania położenia ciał niebieskich nad horyzontem.
Współczesny przyrząd dekoracyjny, będący ozdobą każdej biblioteki
domowej i biura.

Darczyńca: Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
LICYTACJA CICHA

2018

Grzegorz Koziński,
Lampa re-cyclo
lampa wisząca podsufitowa
- battleship warrior/kosmiczny wojownik.
Lampa re-cyclo odwołująca się do skojarzeń z mechaniką i industrialem, do
stylu steampunk. Przedmioty tego typu nawiązują do trendu odzyskiwania
części maszyn użytych wcześniej do całkiem innych celów oraz nadają
tym częściom zupełnie odmienne znaczenie. Wyjęte z kontekstu tryby
(części mechaniczne) zyskują nową funkcjonalność i stają się nośnikiem
treści estetycznych. W grudniu w Muzeum Etnograficznym w Toruniu
prezentowaną tu lampę można było zobaczyć na wystawie czasowej „(nie)
potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy”.

Darczyńca: Autor
LICYTACJA CICHA

2018

Adam Czerwiński,
„Friends: Music Of Jarek Śmietana”
płyta winylowa 2LP, edycja 180-gramowa
Po odejściu Jarka Śmietany jego wieloletni przyjaciel Adam Czerwiński podjął
się bardzo trudnego przedsięwzięcia. Postanowił przygotować hołd na miarę
poziomu artystycznego i legendy nieodżałowanego gitarzysty. W nagraniach
albumu udział wzięło wielu znakomitych polskich i amerykańskich muzyków
jazzowych. Wszyscy, jak mówi tytuł płyty, to przyjaciele artysty, którzy
wcześniej z nim współpracowali. Sesje odbyły się w Polsce i Stanach
Zjednoczonych – na Wybrzeżu Wschodnim i Zachodnim. Płyta jest spójna
i bardzo dobrze zrealizowana od strony dźwiękowej. Kompozycje Śmietany
brzmią świeżo, a wykonania Johna Scofielda, Larry’ego Koonse’a, czy
Jerry’ego Goodmana pokazują, że jego muzyka jest godna przedstawiania
fanom jazzu na całym świecie. Szczególnie pięknie brzmi kontrabas Darka
Oleszkiewicza w kompozycjach My Love and Inspiration i Follow the Fellow.

Darczyńca: Adam Czerwiński
LICYTACJA CICHA

2018

Zestaw filatelistyczny
komplet klaserów ze znaczkami
Klaser pierwszy - pełne abonamenty znaczków polskich z przełomu PRL
i wolnej Polski (druga połowa lat 80-tych i początek lat 90-tych). W klaserze
znajdują się m.in. serie Skarby Jasnej Góry, obok PZPR „zjednoczy wszystkie
siły twórcze”, ale także II Kongres PRON, Rocznica Zjednoczenia PPR
i PPS w PZPR, znaczek Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Meksyk 1986 r.,
200 lat Konstytucji 3 maja, Jan Paweł II na Światowych Dniach Młodzieży
w Częstochowie. W jednym klaserze znajdują się znaczki z dwóch odmiennych
epok w dziejach Polski.
Klaser drugi i trzeci to podróże po świecie w latach 70-tych i 80-tych. Znaczki
z demoludów: Rumunii, Bułgarii, NRD, Czechosłowacji, Węgier oraz znaczki
z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, USA, Senegalu, Szwecji, Finlandii,
Malezji, Maroka, Belgii.
W zestawie karta i znaczek Matka Boża Piekarska, karta i znaczek
Błogosławiony Pier Giorgio Frassati, znaczek 50. Rocznica Koronacji Obrazu
Matki Bożej Licheńskiej oraz znaczek z okazji Roku Adama Chmielowskiego.

Darczyńca: Zgromadzenie Sióstr Pasterek i Poczta Polska
LICYTACJA CICHA

2018

Biżuteria ażurowa
komplet trzyelementowy, srebro, próba 925
Zestaw składa się ze srebrnej zawieszki zamieszczonej na srebrnym
łańcuszku (próba 925) o długości 45 cm, kolczyków (typ zamknięcia
sztyft) i bransoletki. Każdy z elementów ma kształt wypukłego ażurowego
prostokąta. ADA-PLUS od 1996 r. jest producentem markowej biżuterii
projektowanej przez jubilerów „Szkoły Gdańskiej”. Biżuteria sygnowana
logiem ADA-PLUS sprzedawana jest w Polsce, Czechach, Słowacji i na
terenie Niemiec.

Darczyńca: Firma ADA-PLUS
LICYTACJA CICHA

2018

Biżuteria z bursztynem
komplet trzyelementowy, srebro, próba 925
Zestaw składa się ze srebrnej zawieszki zamieszczonej na srebrnym
łańcuszku o długości 45 cm, kolczyków (typ zamknięcia sztyft) i bransoletki.
Każdy z elementów ma kształt subtelnego kwiatka z bursztynowym
„sercem”.
ADA-PLUS od 1996 r. jest producentem markowej biżuterii projektowanej
przez jubilerów „Szkoły Gdańskiej”. Biżuteria sygnowana logiem ADAPLUS sprzedawana jest w Polsce, Czechach, Słowacji i na terenie Niemiec.

Darczyńca: Firma ADA-PLUS
LICYTACJA CICHA

2018

Srebrna bransoletka
srebrna bransoletka (próba 925) o długości 16 cm z okrągłym
zapięciem oraz trzema elementami typu „charms”
ADA-PLUS od 1996 r. jest producentem markowej biżuterii projektowanej
przez jubilerów „Szkoły Gdańskiej”. Biżuteria sygnowana logiem ADAPLUS sprzedawana jest w Polsce, Czechach, Słowacji i na terenie Niemiec.

Darczyńca: Firma ADA-PLUS

LICYTACJA CICHA

2018

Biżuteria z kryształem
srebrny naszyjnik (próba 925) z kryształowym wisiorkiem
w kształcie rombu zamieszczonym na łańcuszku o długości 45 cm.
ADA-PLUS od 1996 r. jest producentem markowej biżuterii projektowanej
przez jubilerów „Szkoły Gdańskiej”. Biżuteria sygnowana logiem ADAPLUS sprzedawana jest w Polsce, Czechach, Słowacji i na terenie Niemiec.

Darczyńca: Firma ADA-PLUS

LICYTACJA CICHA

2018

Biżuteria z turkusami
srebrny naszyjnik z wisiorkiem z turkusami, naszyjnik składa się ze
srebrnej zawieszki z pięcioma turkusami zamieszczonej
na srebrnym łańcuszku (próba 925) o długości 45 cm.
ADA-PLUS od 1996 r. jest producentem markowej biżuterii projektowanej
przez jubilerów „Szkoły Gdańskiej”. Biżuteria sygnowana logiem ADAPLUS sprzedawana jest w Polsce, Czechach, Słowacji i na terenie Niemiec.

Darczyńca: Firma ADA-PLUS

LICYTACJA CICHA

2018

Wazon Rosenthal Goldrausch
zielony wazon ręcznie malowany i złocony, porcelana biała,
lata 50-te XX wieku, wys. 20 cm
Porcelana Rosenthal jest jedną z najbardziej popularnych i lubianych
europejskich manufaktur. Fabryka porcelany założona została
w 1889 roku przez Philippa Rosenthala w niemieckim mieście Selb.
Wcześniej, od 1879 roku, P. Rosenthal prowadził malarnię porcelany,
która zatrudniała dwóch malarzy (białą porcelanę kupowano z firmy
Hutschenreuther). Przedsiębiorstwo bardzo szybko się rozrastało,
zdobywając ogromną popularność. Z firmą współpracowali znani
artyści, m. in. Henry Moore czy Salvador Dali.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

2018

Patera Rosenthal Sanssouci
duża patera na stopie, biała porcelana, okuta srebrem, średnica 23 cm,
wnętrze w pięknej błękitnej barwie, rok produkcji 1935
Porcelana Rosenthal jest jedną z najbardziej popularnych i lubianych
europejskich manufaktur. Fabryka porcelany założona została
w 1889 roku przez Philippa Rosenthala w niemieckim mieście Selb.
Wcześniej, od 1879 roku, P. Rosenthal prowadził malarnię porcelany,
która zatrudniała dwóch malarzy (białą porcelanę kupowano z firmy
Hutschenreuther). Przedsiębiorstwo bardzo szybko się rozrastało,
zdobywając ogromną popularność. Z firmą współpracowali znani
artyści, m. in. Henry Moore czy Salvador Dali.

Darczyńca: KOMBD
LICYTACJA CICHA

2018

Komplet filiżanek Rosenthal
2 śniadaniówki Rosenthal z lat 30/40-tych XX wieku, porcelana ecru,
zdobiona dekoracyjnymi złoconymi ornamentami z motywami rajskich
ptaków, średnica talerzyków 19,5 cm
Porcelana Rosenthal jest jedną z najbardziej popularnych i lubianych
europejskich manufaktur. Fabryka porcelany założona została
w 1889 roku przez Philippa Rosenthala w niemieckim mieście Selb.
Wcześniej, od 1879 roku, P. Rosenthal prowadził malarnię porcelany,
która zatrudniała dwóch malarzy (białą porcelanę kupowano z firmy
Hutschenreuther). Przedsiębiorstwo bardzo szybko się rozrastało,
zdobywając ogromną popularność. Z firmą współpracowali znani
artyści, m. in. Henry Moore czy Salvador Dali.

Darczyńca: KOMBD
LICYTACJA CICHA

2018

Nevrez Akin „Układ”
olej na płótnie, wymiary 100 cm x 70 cm
Artysta urodził się w 1978 r. w Eskisehir w Turcji. Jest absolwentem
Wydziału Malarstwa Instytutu Kształcenia Nauczycieli (2001).
Pracuje jako nauczyciel sztuk plastycznych. W jego dorobku można
wskazać wystawy indywidualne w Turcji oraz uczestnictwo w wielu
konkursach i wystawach zbiorowych m.in.: w Turcji, Tunezji czy Stanach Zjednoczonych. Obraz powstał podczas VIII Toruńskiego Międzynarodowego Sympozjum Malarskiego „Malownicza Barbarka”
w 2016 roku.

Darczyńca: Stowarzyszenie Tilia
LICYTACJA CICHA

2018

Słodki Grudziądz
zestaw słodyczy z grudziądzkiej „Wisły”
Kosz zawiera: czekoladę belgijską z żurawiną, czekoladę
belgijską białą z płatkami truskawek, czekoladę deserową
z orzechami, galaretki o smaku pomarańczowym w czekoladzie,
galaretki o smaku wiśniowym w czekoladzie, śliwkę kalifornijską
w czekoladzie, bombonierkę o smaku adwokat i toffi z odrobiną
alkoholu, bombonierkę trufla szkocka, agrest w czekoladzie, wiśnie
w czekoladzie, czekoladę deserową z orzechami, czekoladę białą
malinową, praliny z alkoholem.

Darczyńca: Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
LICYTACJA CICHA

2018

Inca Garcilasso de la Vega
„O Inkach uwagi prawdziwe”
książka w tłumaczeniu Jana Szemińskiego, oprawa twarda,
ilość stron 647
Największa cywilizacja (Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej) nie
znała pisma. Historię z pokolenia na pokolenie przekazywali zawodowi
opowiadacze. Autor urodzony w XVI wieku w Cuzco, z ojca Hiszpana i matki
księżniczki inkaskiej, spisał historię Imperium Inków i aż do początku XX
wieku była to jedyna pisana historia Peru. Dzieło Inca de la Vega to opis
idealnego państwa Inków, jakim było, zanim zostało zniszczone. Jest to
publikacja o wielkiej historycznej wartości, mające rangę jedynego dokumentu
o starożytnej cywilizacji Peru.
W komplecie album Zdzisława Preisnera „Peru”, format A4, oprawa twarda,
ilość stron 183.

Darczyńca: Ambasador Peru w Polsce Alberto Salas Barahona oraz Konsul Honorowy Peru Stanisław Rakowicz
LICYTACJA CICHA

2018

QYaVy
rockowa, jazzowa płyta QYaVy z autografami muzyków
QYaVy to projekt muzyczny, który tworzą artyści dwóch rożnych muzycznych
pokoleń i światów. Ze względu na ich różnorodne doświadczenia i historie,
muzyka „Q YA VY” łączy wiele stylistyk. Rozbrzmiewają w niej dźwięki, barwy
i emocje z każdego regionu. Dlatego jest tak ciekawa i nieprzewidywalna,
regionalna i międzynarodowa zarazem.
To co wspólne, spójne i co ją określa - to połączenie rockowego
„przybrudzonego” brzmienia („crunchowa” gitara z ekspresyjnym
barytonem i tenorem) z „latynoskim temperamentem” energetycznej sekcji
oraz jazzowym otwarciem na całkowicie swobodną improwizację.
Projekt okazał się na tyle różnorodny i ciekawy muzycznie, że na debiutanckiej
płycie połączył zaangażowanie znaczących i ważnych postaci różnych scen
muzycznych w Polsce:
Q-rek – gitara, Yacek Rodziewicz - saksofon barytonowy, Maciej Sikała - saksofon
tenorowy (m.in. Miłość, Piotr Wojtasik), Bartek Staszkiewicz - instrumenty
klawiszowe (m.in. Sofa), Filip Torres - gitara basowa (m.in. José Torres y Salsa
Tropical), Tomek Torres - perkusja (m.in. Afromental, Urszula Dudziak) i Jose
Torres - instrumenty perkusyjne (m.in. José Torres y Salsa Tropical).

Darczyńca: QYaVy
LICYTACJA CICHA

2018

Zestaw Stachurski
płyta, koszulki i karta z autografem
Dwupłytowy album Moje Najlepsze Piosenki zawiera wszystkie
największe przeboje z repertuaru Stachursky’ego. W zestawie płyta
2 CD, dwie koszulki z podpisem artysty i okolicznościowa karta,
również z autografem.
Stachursky to wykonawca muzyki z pogranicza pop i dance. Oficjalnie
sprzedał w Polsce 700 tys. kaset i płyt CD. Jest posiadaczem
złotych płyt za albumy Finał, Wspaniałe polskie przeboje i 2009
oraz platynowych płyt za albumy 1996, Urodziłem się aby grać,
1999, Moje najlepsze piosenki, 1 i Trwam.

Darczyńca: KOMBD
LICYTACJA CICHA

2018

Patrycja Markowska
„Krótka płyta o miłości”
płyta CD z autografem artystki
Po 4 latach od ostatniej studyjnej płyty „Alter Ego” oraz dwa lata
od koncertowego albumu „Na Żywo”, Patrycja Markowska powraca
z nowym przebojowym wydawnictwem zatytułowanym „Krótka płyta
o miłości”.
To 11 piosenek, a wśród nich duety z czterema wyjątkowymi artystami:
Markiem Dyjakiem, Grzegorzem Skawińskim, Leszkiem Możdżerem
oraz Ray’em Wilson’em.

Darczyńca: KOMBD
LICYTACJA CICHA

2018

Płyta Varius Manx i Kasi Stankiewicz Live 25
(Deluxe Edition)
płyta CD z autografami
Koncert zespołu Varius Manx jest niczym dobry film - charyzmatyczni aktorzy,
elektryzujący klimat, efektowne ujęcia i przede wszystkim znakomita ścieżka
dźwiękowa. I właśnie takie jest wydawnictwo zespołu, które nosi tytuł „25 LIVE”.
Do udziału w tym wydarzeniu grupa zaprosiła wyjątkowych gości muzycznych,
dzięki którym znane przeboje zespołu nabrały jeszcze więcej muzycznego
smaku i niezwykłego kolorytu. W nagraniach wzięli udział: Włodek Pawlik
– pianista jazzowy, zdobywca nagrody Grammy za płytę „Night in Calisia”,
który wspólnie z Kasią wykonał „Piosenkę Księżycową”; Mateusz Smoczyński
- skrzypek jazzowy, zdobywca nagrody Grammy wspólnie z amerykańskim
zespołem Turtle Island Quartet, który brawurowo zagrał m.in. w utworze
„Najmniejsze Państwo Świata”; Robert Majewski – trębacz jazzowy,
kompozytor i aranżer, który zagrał przepiękne dźwięki w utworach „Orła
Cień” i „Ruchome Piaski” oraz Jose Torres – kubański muzyk, który ubarwił
aranżacyjnie brzmienie albumu.

Darczyńca: KOMBD
LICYTACJA CICHA

2018

IRA „My”
płyta CD i zdjęcie z autografami
„My” to studyjna płyta legendarnego zespołu IRA. Premiera albumu
zbiegła się z jubileuszem 30-lecia pracy artystycznej tej rockowej
formacji. Choć słyszymy mocne, gitarowe brzmienia, nie zabrakło też
nastrojowych utworów, jak znany singiel „Wybacz”. Całość okraszona
jednością, dynamizmem i energią, doskonale oddaje aktualną
atmosferę w zespole.
Płyta z autografami arystów, w zestwaie karta foto muzyków.

Darczyńca: KOMBD
LICYTACJA CICHA

2018

Maryla Rodowicz „Ach świecie”
płyta CD z autografem artystki
Album bardzo dojrzały, melancholijny, ale ciepły. Przywodzący na myśl
zarówno pierwsze folkowe nagrania Rodowicz (czy tytuł „Ach świecie…” nie
jest oczywistym nawiązaniem do debiutanckiego „Żyj mój świecie”?) jak
i rozmarzony album „Jest cudnie” sprzed niemal dekady. Jej produkcją zajął
się Maciej Muraszko, znany m.in. ze współpracy z Maciejem Maleńczukiem
i Stanisławą Celińską.
Autorką okładki płyty jest Olka Osadzińska, utalentowana ilustratorka na stałe
mieszkająca w Berlinie, gdzie współpracuje m.in. z prestiżowym dziennikiem
Die Welt, znana z wielu międzynarodowych projektów, współpracująca
z instytucjami i klientami z całego świata. O jej pracach piszą magazyny takie
jak New York Magazine, i-D czy japońskie Commons&Sense. Jako jedyna
polska artystka została uwzględniona w prestiżowej publikacji Die Gestalten
„The Beautiful. Illustration for Fashion and Style”.

Darczyńca: DPS Grabie
LICYTACJA CICHA

2018

Kayah „Gdy pada śnieg”
płyta CD z autografem artystki
Płyta „Gdy pada śnieg” to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy
Święta Bożego Narodzenia uwielbiają spędzać w gronie rodzinnym przy
wyśmienitej muzyce. Na płycie znalazły się najpiękniejsze polskie kolędy w
nowych, zaskakujących aranżacjach oraz autorskie utwory świąteczne. Za
stronę muzyczną materiału odpowiedzialni są Kayah oraz Jan Smoczyński.
Katarzyna Magda Szczot (Kayah) – polska wokalistka, autorka tekstów
i producentka muzyczna, osobowość telewizyjna, członkini Rady Polskiej
Fundacji Muzycznej, założycielka własnej wytwórni płytowej Kayax.

Darczyńca: Kayah
LICYTACJA CICHA

2018

Plakat z autografem Davida Lyncha
plakat 70 cm x 100 cm w złotej oprawie, promujący wystawę
„Silence and Dynamism”
Ekspozycja to największa dotychczas prezentacja pozafilmowego
dorobku reżysera. Lynch jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych
i charakterystycznych amerykańskich reżyserów filmowych. Wypracował
własny styl, w którym wszystkie elementy dzieła odgrywają równie istotną
rolę: postacie, światło, montaż, muzyka. W swoich filmach często odwołuje
się do elementów surrealistycznych, chętnie tworzy wariacje na temat
ludzkiej podświadomości, marzeń i fobii. Część filmów stara się pokazać
ciemną, ukrytą stronę życia prowincjonalnych miasteczek. Światową sławę
przyniósł Lynchowi zrealizowany w 1989 r. serial telewizyjny „Miasteczko
Twin Peaks”. Film wywołał zachwyt, najpierw w Stanach, a później po drugiej
stronie oceanu, do tego stopnia, że na ulicach miast na całym świecie zaczęli
się pojawiać ludzie w koszulkach z napisem „To ja zabiłem Laurę Palmer”.

Darczyńca: Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
LICYTACJA CICHA

2018

Anioł cyklista
materiał: glina, wysokość 25 cm, kolory: biały, czarny i brąz

Figura wykonana z wałkowanej gliny, stworzona przez podopiecznych
Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej
w Chełmnie, Elżbietę i Hannę.
Symbolizuje przemieszczającego się człowieka, który w walizce ma
całą swoją przeszłość i przyszłość.

Darczyńca: Caritas Diecezji Toruńskiej
LICYTACJA CICHA

2018

Jacek Kurski, Piotr Semka
„Lewy czerwcowy” z autografami
publicystyka polska, oprawa miękka, 256 stron
Książka będąca zapisem wywiadów z politykami związanymi
z rządem Jana Olszewskiego na temat kulis odwołania jego gabinetu
w 1992 roku.
Wydanie opatrzone podpisem Jacka Kurskiego, Jarosława
Kaczyńskiego, Jana Parysa i Jana Olszewskiego.

Darczyńca: Zbigniew Ostrowski
LICYTACJA CICHA

2018

Teodozja Bujnowska-Niedzielska
„Czerwony dom”
batik, wymiary 67 cm x 54 cm, rama w kolorze delikatnego brązu

Praca powstała podczas Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego
w Powiecie Chełmińskim w 2016 r. Artystka ukończyła Wydział
Architektury wrocławskiej PWSSP (obecnie Akademia Sztuk
Pięknych). Uzyskała dyplom z projektowania form przemysłowych
w 1973 r. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz projektowaniem
i realizacją tkanin artystycznych.

Darczyńca: Autorka
LICYTACJA CICHA

2018

Łukasz Grass „Najlepszy. Gdy słabość
staje się siłą”
książka o Jerzym Górskim z autografem Jakuba Gierszała,
oprawa miękka, 272 strony
Nie miał niczego, a zdobył wszystko. Był na samym dnie, ale wzniósł
się tam, gdzie większość ludzi nigdy nie dotrze. „Najlepszy” to historia
o niezwykłej, kilkunastoletniej walce z uzależnieniem od narkotyków,
papierosów i alkoholu. Dzięki terapii i uprawianiu sportu bohater tej książki
podniósł się i wygrał prestiżowe zawody Double Ironman w USA (prawie
8 kilometrów pływania, 360 kilometrów jazdy rowerem i 84 kilometry
biegu). Jerzy Górski, były narkoman i monarowiec, a jednocześnie legenda
polskiego triathlonu, jest symbolem walki z własnymi słabościami. Jego
życie to gotowy scenariusz na kilka książek. Historią Jerzego Górskiego
zainteresował się również świat filmu. W 2017 roku do kin wszedł film
fabularny pod tytułem „Najlepszy” Łukasza Palkowskiego, z gwiazdorską
obsadą (Jakub Gierszał, Kamila Kamińska, Adam Woronowicz, Magdalena
Cielecka, Artur Żmijewski, Janusz Gajos), który zachwycił recenzentów
i zdobył aż pięć nagród podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni, w tym Nagrodę Publiczności.

Darczyńca: Fundacja Biuro Kultury
LICYTACJA CICHA

2018

Belfer

serial „Belfer” i książka „Stuhrmówka…”
z autografem Macieja Stuhra
Film Łukasza Palkowskiego kręcony był m.in. w regionie kujawskopomorskim. Śmierć młodej dziewczyny wstrząsa lokalną społecznością.
W tym samym czasie w Dobrowicach zjawia się Paweł Zawadzki (Maciej
Stuhr). Kim jest? Dlaczego nauczyciel z renomowanej warszawskiej
szkoły podejmuje pracę na prowincji? Paweł rozpoczyna własne śledztwo.
W obliczu zbrodni nie ma miejsca na półprawdy. Plejada gwiazd polskiej
sceny: Magdalena Cielecka, Aleksandra Popławska, Krzysztof Pieczyński,
Robert Gonera, Grzegorz Damięcki, Przemysław Bluszcz.
W książce pt. „Stuhrmówka, czyli wewnętrzny gen wolności” Maciej Stuhr
w rozmowie z Beatą Nowicką szczerze i z dystansem opowiada o rodzinie,
przyjaźniach i początkach kariery. O kulisach pracy na estradzie, w filmie
i teatrze. O pułapkach popularności. O tym, ile Stuhra w Stuhrze. I dlaczego
czasami chłopaki też płaczą.

LICYTACJA CICHA

2018

Galeria RUSZ „Wyzwanie”
mini bilboard w białej ramie, wymiary 74 cm x 53 cm
Praca z galerii bilboardowej, rodzaj .,myślącego” komunikatu w przestrzeni
miasta, nawiązuje do problemu współczesnego świata konsumpcji.
Galerię RUSZ tworzą toruńscy artyści: Joanna Górska i Rafał Góralski,
laureaci nagród i stypendiów twórczych w kraju i regionie. Artyści
specjalizują się w kreowaniu i prezentacji sztuki nowatorskiej. Jest
to najdłużej działająca galeria tego typu na świecie, prezentująca od
kilkunastu lat sztukę w przestrzeni miasta.

Darczyńca: Galeria RUSZ

LICYTACJA CICHA

2018

Izabela Czartoryska, Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów..., Wrocław 1807
reprint księgi ogrodów napisanej na podstawie własnych doświadczeń, obserwacji i studiów autorki, wielkiej miłośniczki angielskich założeń ogrodowych
Księżna Izabela z Flemingów Czartoryska (1746-1835), żona Adama
Kazimierza, była jedną z najbarwniejszych postaci swojej epoki. Postanowiła
odbudować otoczenie zgodnie z modnym ówcześnie stylem angielskim,
poznanym podczas podróży po Europie.
Pracę ozdabiają całostronicowe akwaforty w ilości 28, ukazujące różne
fragmenty ogrodu, będące dziełem nadwornego artysty Czartoryskich - Jana
Zachariasza Frey’a (1769-1829). Przeszło połowa prac została stylowo zgodnie z wymogami epoki - pokolorowana przez Ilonę Miller (UMK Toruń).
Książka oprawiona ręcznie w skórę, tłoczona, złocona, inkrustowana skórą
w innych kolorach.

Darczyńca: Wydawnictwo Młotkowski
LICYTACJA CICHA

2018

Anna Miarczyńska (Hannah)
„Panorama Chełmna”
olej, wymiary 39 cm x 39 cm, rama w kolorze antycznego złota
Praca powstała podczas VII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego
w Powiecie Chełmińskim.
Artystka urodzona w 1961 r., ukończyła Wydział Konserwacji
Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej ASP w Warszawie. Zajmuje się
malarstwem i grafiką komputerową. Najchętniej tworzy kompozycje
o tematyce roślinnej, bajkowej i fantastycznej.

Darczyńca: Autorka
LICYTACJA CICHA

2018

Bożena Cajder-Gruszkiewicz
„Chełmno nad Wisłą”
pastel olejny, wymiary 57 cm x 49 cm, rama w kolorze złota
łączonego z zielenią
Praca powstała podczas VII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego
w Powiecie Chełmińskim.
Artystka ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK
w Toruniu. Dyplom w pracowni prof. St. Borysowskiego.
Uprawia malarstwo i rysunek. Ulubiona dziedzina to
portrety kobiet i dzieci. Liczne wystawy indywidualne, w tym
jubileuszowa na 40-lecie pracy twórczej w 2005 r. Uczestniczy
w wystawach zbiorowych.

Darczyńca: Autorka
LICYTACJA CICHA

2018

Teodozja Bujnowska-Niedzielska
„Wieża ciśnień w Chełmnie”
pastel olejny, wymiary 58 cm x 48 cm, rama w kolorze żółtym
ze złoceniami
Praca powstała podczas VII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego
w Powiecie Chełmińskim.
Artystka ukończyła Wydział Architektury wrocławskiej PWSSP
(obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Uzyskała dyplom
z projektowania form przemysłowych w 1973 r. Zajmuje się
malarstwem, rysunkiem oraz projektowaniem i realizacją tkanin
artystycznych.

Darczyńca: Autorka
LICYTACJA CICHA

2018

Beata Ciastek „Wisła”
akwarela, wymiary 67 cm x 52 cm, rama w kolorze srebrnym
Praca powstała podczas VII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego
w Powiecie Chełmińskim.
Artystka to absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.
Dyplom z grafiki w pracowni prof. M. Snocha uzyskała w roku 1997.
Swoim zachwytem nad światłem, kolorem i formą dzieli się m.in.
z dziećmi i młodzieżą Szkoły Społecznej w Kraśniku, gdzie pracuje
jako nauczyciel plastyki. Uprawia malarstwo olejne, akwarelę,
akryl, grafikę. Jest uczestniczką wystaw i ogólnopolskich plenerów
malarskich.

Darczyńca: Autorka
LICYTACJA CICHA

2018

Teodozja Bujnowska-Niedzielska
„Mury obronne w Chełmnie”
batik, wymiary 79 cm x 57 cm, rama w kolorze złotego brązu
Praca powstała podczas VII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego
w Powiecie Chełmińskim.
Artystka ukończyła Wydział Architektury wrocławskiej PWSSP
(obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Uzyskała dyplom
z projektowania form przemysłowych w 1973 r. Zajmuje się
malarstwem, rysunkiem oraz projektowaniem i realizacją tkanin
artystycznych.

Darczyńca: Autorka
LICYTACJA CICHA

2018

Linoryt Karoliny Jakubczak
praca graficzna wykonana w technice linorytu,
wymiary 89 cm x 70 cm, rama koloru czarnego
Praca graficzna o tematyce marynistycznej, pochodzi ze zbiorów
własnych Galerii, a została nadesłana na XX Międzynarodowe
Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży – Toruń 2016.
Autorka jest uczennicą Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy.

Darczyńca: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości
Dziecka w Toruniu
LICYTACJA CICHA

2018

Linoryt Weroniki Kwiatkowskiej
praca graficzna wykonana w technice linorytu,
wymiary 89 cm x 70 cm, rama koloru czarnego
Praca graficzna o tematyce marynistycznej, pochodzi ze zbiorów
własnych Galerii, a została nadesłana na XX Międzynarodowe
Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży – Toruń 2016.
Autorka jest uczennicą Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy.

Darczyńca: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości
Dziecka w Toruniu

LICYTACJA CICHA

2018

Koszulka Turnieju Trampolina CUP
pomarańczowa koszulka w czarnej ramie o wym. 100 cm x 70 cm
z autografami sportowców
Stefan Majewski: polski piłkarz, grający na pozycji obrońcy, wielokrotny
reprezentant Polski, zdobywca 3. miejsca na Mistrzostwach Świata w 1982 r.,
trener piłkarski; Tomasz Kłos: polski piłkarz, grający na pozycji obrońcy,
były reprezentant Polski w piłce nożnej; Piotr Świerczewski: polski piłkarz
występujący na pozycji defensywnego pomocnika, reprezentant Polski,
trener piłkarski; Michał Wszelak: Mistrz Świata Kick-Boxingu.

Darczyńca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu
LICYTACJA CICHA

2018

Dariusz Delik ,,Sitowie”
2005 r., olej na płótnie, wymiary wys. 124 cm x 93 cm,
rama w kolorze złotym
Obraz powstał w ramach dość jednorodnego pod względem tematycznym
i formalnym cyklu ,,Ogrody”, na który składają się kompozycje malarskie,
będące wąskimi wycinkami roślinnej rzeczywistości.
Dariusz Delik (ur. 1961 w Świeciu) jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych
UMK. Studia na kierunku artystyczno-pedagogicznym ukończył w 1987 roku.
Dyplom w zakresie specjalności malarstwo sztalugowe zrealizował pod opieką
prof. Janusza Kaczmarskiego. W 2012 roku na toruńskiej uczelni uzyskał tytuł
doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych. Jest aktywnym artystą
plastykiem, od 1996 roku członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.
Swoje prace malarskie prezentował na licznych wystawach indywidualnych
i zbiorowych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Darczyńca: Autor
LICYTACJA CICHA

2018

JEZUS (black)
haft krzyżykowy, wymiary: 50 cm x 42 cm, rama koloru czarnego
Praca wykonana na kanwie w kolorze ecru z wykorzystaniem muliny
w kolorze głębokiej czerni. Obraz przedstawia pochyloną twarz
Jezusa z koroną cierniową na głowie.

Darczyńca: DPS Grabie

LICYTACJA CICHA

2018

JEZUS (silver)
haft krzyżykowy, wymiary: 50 cm x 42 cm, rama koloru srebrnego
Praca wykonana na kanwie w kolorze ecru z wykorzystaniem muliny
w kolorze głębokiej czerni. Obraz przedstawia pochyloną twarz
Jezusa z koroną cierniową na głowie.

Darczyńca: DPS Grabie

LICYTACJA CICHA

2018

Ewa Lutrzykowska, „Siwy fryz”
pastel, wymiary: 55 cm x 42 cm, rama w kolorze srebrnym
Dzieło przedstawia głowę konia fryzyjskiego - rasa koni z historycznej
krainy Fryzji w północno-zachodniej Europie.
S. Ewa Lutrzykowska pochodzi z Gdyni. W Zgromadzeniu Sióstr
Pasterek jest już ponad 20 lat. Obecnie zajmuje stanowisko
księgowej w przedszkolu prowadzonym przez Zgromadzenie, ale
w wolnym czasie oddaje się malowaniu. Jej ulubioną techniką są
pastele suche.

Darczyńca: Autorka
LICYTACJA CICHA

2018

Rękawice Tigera
rękawice bokserskie z autografem wielokrotnego zawodowego
mistrza świata w boksie
Rękawice bokserskie Shin-Do sparing 12 OZ z autografem wielokrotnego
zawodowego mistrza świata w boskie Dariusza „Tigera” Michalczewskiego.
Profesjonalne rękawice bokserskie ze skóry syntetycznej (ekologicznej)
wypełnione wysokiej gęstości pianką zapewniającą ochronę dla pięści w czasie
uderzeń.
Dariusz Michalczewski - były mistrz świata zawodowców federacji WBO,
WBA, IBF w kategorii półciężkiej oraz WBO w kategorii junior ciężkiej; mistrz
Europy amatorów w kategorii półciężkiej. Na zawodowym ringu stoczył 48 walk
z czego wygrał 46. W 2002 roku federacja WBO ogłosiła Michalczewskiego
„championem wszech czasów”, a jego walkę z Jamajczykiem Richardem
Hallem za najlepszy pojedynek roku 2002.

Darczyńca: Telewizja Toruń
LICYTACJA CICHA

2018

Bogdan Żywica „Portret Papieża Franciszka”
rysunek, wymiary: 45 cm x 34cm, rama koloru srebrnego

Praca został wykonana przez więźnia osadzonego w zakładzie karnym
we Włocławku, który postanowił wykorzystać talent dla wsparcia
dobroczynnego.

Darczyńca: Caritas Diecezji Toruńskiej

LICYTACJA CICHA

2018

Bogdan Żywica „Portret św. Jana Bosko
ze św. Dominikiem Savio w tle”
rysunek, wymiary: wys. 45 cm x szer. 35 cm, rama koloru srebrnego

Praca został wykonana przez więźnia osadzonego w zakładzie karnym
we Włocławku, który postanowił wykorzystać talent dla wsparcia
dobroczynnego.

Darczyńca: Caritas Diecezji Toruńskiej
LICYTACJA CICHA

2018

Bogdan Żywica „Jezus trzymający dziecko
w objęciach”
rysunek, wymiary: wys. 45 cm x szer. 36 cm, rama koloru srebrnego

Praca został wykonana przez więźnia osadzonego w zakładzie karnym
we Włocławku, który postanowił wykorzystać talent dla wsparcia
dobroczynnego.

Darczyńca: Caritas Diecezji Toruńskiej
LICYTACJA CICHA

2018

Janina Voit „Zachód słońca”
pastela olejna, wymiary 50 cm x 60 cm, rama w kolorze srebrnym
Artystka jest rodowitą torunianką. Malarstwo i rysunek to nie
jedyne dziedziny, w których odnajduje spełnienie artystyczne.
Z powodzeniem zajmuje się również twórczością literacką.

Darczyńca: Autorka

LICYTACJA CICHA

2018

Kazimierz Rochecki „Św. Jan Paweł II”
olej na płótnie, wymiary 72 cm x 61 cm,
rama w kolorze satynowego brązu
Wyrazisty portret Papieża-Polaka, od 2017 r. patrona Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Kazimierz Rochecki (ur. 1959, Jasło) studiował na WSP UMK
w Toruniu (1980-1985). Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Janusza
Kaczmarskiego (1985). Od 1985 r. pracuje na Wydziale Sztuk Pięknych
UMK w Toruniu. Miał ponad 40 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą,
brał udział w ponad 250 wystawach zbiorowych, plenerach, warsztatach
i projektach artystycznych. Od 1990 roku zajmuje się architekturą wnętrz,
projektuje i realizuje witraże, malarstwo ścienne, wnętrza i wyposażenie
obiektów sakralnych. Twórca i kurator sześciu edycji Forum Malarstwa
Polskiego latach 2002 -2010.

Darczyńca: Autor
LICYTACJA CICHA

2018

Patera
szkło, technika fusingu, średnica 39,5 cm
Rękodzielnicza patera szklana z wizerunkiem grudziądzkich Spichlerzy –
zabytku z tytułem pomnika historii.
Patera wykonana została przez Glass Studio Habrat z Krosna w technice
fusingu, która polega na ręcznej obróbce cieplnej szkła, tj. na łączeniu pod
wpływem odpowiedniej temperatury elementów szklanych o różnych
kształtach, kolorach, gatunkach – w całość przyjmującą założone formy
przestrzenne.

Darczyńca: Prezydent Grudziądza Robert Malinowski

LICYTACJA CICHA

2018

Adam Papke, „Panorama Grudziądza”
grafika, wymiary 38 cm x 20 cm, rama w kolorze czarnym
Adam Papke to absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
w Bydgoszczy. W latach 1987-1993 studiował na Wydziale Sztuk
Pięknych UMK. W 1993 r. uzyskał dyplom w pracowni malarstwa prof.
Mieczysława Wiśniewskiego. Członek Stowarzyszenia Akwarelistów
Polskich. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i iluzjonistycznym,
fotografią reklamową, projektowaniem graficznym oraz wystrojem
wnętrz. Specjalizuje się w technice akwareli. Interesuje go szeroko
pojęty pejzaż, a zwłaszcza widoki miejskie.

Darczyńca: Prezydent Grudziądza Robert Malinowski
LICYTACJA CICHA

2018

Zestaw „Trzy sztuki w Antarktyce”
album o wym. 28,5 cm x 30 cm oraz kartka pocztowa z Polskiej
Stacji Antarktycznej
Licytowany jest ekskluzywny album ze zdjęciami Antarktyki autorstwa
Bartosza Stróżyńskiego z jego autografem. Fotografie powstały podczas
wyprawy „Trzy sztuki w Antarktyce”, którego partnerem było m.in.
Województwo Kujawsko-Pomorskie.
Autor to z wykształcenia finansista, z powołania fotograf podwodny. Jego
prace pojawiają się w wielu prestiżowych magazynach m.in.: Magazynie
National Geographic, Scuba Diving Magazin, Sport Diver, X-Ray Mag. Jest
zdobywcą wielu nagród fotograficznych m.in.: International Photography
Awards, European Wildlife Photographer of the Year.
Zestaw uzupełnia kartka pocztowa z Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka
Arctowskiego z autografami wszystkich członków wyprawy „Trzy sztuki
w Antarktyce”: Ksawerego Zylbera, Rafała Kolikowa, Pawła Drozda, Jacka
Hawrylczaka, Artura Homana, Adama Nowaka i Bartosza Stróżyńskiego.

Darczyńca: Bartosz Stróżyński
LICYTACJA CICHA

2018

Zimowy zestaw olimpijski
oficjalna maskotka Zimowych Igrzysk Olimpijskich, szalik, zaproszenie VIP
i zdjęcie z autografem
Maskotką igrzysk olimpijskich w Pjongczangu wybrany został biały tygrys
o imieniu Soohorang (수호랑). Jest ono zbitką dwóch koreańskich
słów – sooho, oznaczającego ochronę oraz ho-rang-i, czyli tygrys. Biały
tygrys na Półwyspie Koreańskim uważany jest za opiekuna wszystkich
zwierząt. Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że półwysep, na którym leży
Korea Południowa jest w kształcie tego zwierzęcia. Wysokość maskotki to
28 cm. Na brzuchu znajduje się oficjalne logo Zimowych Igrzysk Olimpijskich
PyeongChang 2018.
W zestawie szalik „I love Polish Skating”, zaproszenie VIP na Galę
łyżwiarstwa figurowego „Mentor Toruń Cup 2018” i oprawione zdjęcie
(52 cm x x42 cm) z autografami Natalii Kaliszek i Maksyma Spodyrieva –
łyżwiarzy figurowych reprezentantów Polski na ZIO Pjongczang 2018.

Darczyńca: Axel Toruń
LICYTACJA CICHA

2018

Zestaw radiowy
czerwony kubek Radia Zet (330 ml) i płyta CD Radio ZET
SIŁA MUZYKI
Oficjalny czerwono-biały kubek Radia ZET z jego logo i podpisami
czołowych dziennikarzy pracujących w radiu: Konrada Piaseckiego,
Szymona Majewskiego, Marzeny Chełminiak, Kamila Nosela
i Damiana Michałowskiego.
W komplecie najnowsza składanka Radia ZET, „SIŁA MUZYKI”
to 40 utworów światowej i polskiej muzyk na dwóch płytach CD.
Na albumie współczesne hity i evergreeny niezmiennie królujące na
listach przebojów całego świata: John Newman, Queen, LP, Bastille,
Jessie Ware, Kamil Bednarek, Video, Lenny Kravitz.

Darczyńca: Radio Zet
LICYTACJA CICHA

2018

Mieczysław Ziomek „Alpy I”
1995 r., olej na płótnie, wymiary 85 cm x 65 cm,
rama w kolorze ciemnej zieleni
Mieczysław Ziomek (ur. 1941 r.) absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK
w Toruniu. Od ukończenia studiów był związany z macierzystą uczelnią,
obecnie na emeryturze, mieszka i tworzy w Toruniu. Najważniejsze wyróżniki
jego malarstwa to niezwykłe wartości kolorystyczne, autonomiczność
struktury dzieła, czystość warsztatowa, jednorodność. Technikę akwareli
artysta uprawia równolegle z malarstwem olejnym.
Jego obrazy są pełne ekspresji - zdecydowane, dokładnie przemyślane
pociągnięcia pędzla, tworzą nasycone kolorem formy, kształty, zarysy
postaci. Plamy barwne, często kontrastujące ze sobą, jednocześnie sprawiają
wrażenie drgających, tańczących w takt subtelnej, delikatnej i pełnej
harmonii melodii. O doskonałym warsztacie twórcy świadczy również
„analiza technologiczna” tych dzieł - barwy są intensywne, pełne światła,
a mijający czas nie ma na nie wpływu.

Darczyńca: Mieczysław Ziomek
LICYTACJA CICHA

2018

Gary Guthman „Solar Eclipse”
płyta CD i plakat koncertowy z autografem
„Solar Eclipse” jest pierwszą płytą, która nagrana została z polskimi
muzykami. Guthman gra w sposób niezwykle komunikatywny. Ale co należy
podkreślić – nie rezygnując przy tym z technicznej maestrii. Bardzo świadomie
i pewnie prowadzi resztę zespołu. Niezwykle wszechstronnym pianistą jest
Filip Wojciechowski. Jego umiejętności i żywy akompaniament są jednym
z największych atutów płyty. Guthman, doświadczony w tworzeniu muzyki
filmowej („Rewers”) potrafi wykreować odpowiedni nastrój, stworzyć coś na
kształt obrazu. Tak jak w nostalgicznym „Di Trevi”.
Gary Guthman – amerykański trębacz, wykonawca, autor, producent i aranżer
trzech przedsięwziąć: „A Tribute to Harry James”, „The Trumpet Greats”
i „Swing, Swing, Swing”, z którymi podróżuje po całym świecie. Występował
jako solista z Gulf Coast Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra,
Syracuse Symphony Orchestra i Hamilton Philharmonic Orchestra, a także
z New York Pops Orchestra w słynnej sali Carnegie Hall w Nowym Jorku.
W roku 2008 Guthman przeprowadził się do Warszawy, gdzie nadal mieszka.
W 2011 roku otrzymał polskie obywatelstwo.

Darczyńca: Gary Guthman i Małgorzata Zalewska-Guthman
LICYTACJA CICHA

2018

„Jestem Mordercą”
kolekcjonerski plakat filmowy, w zestawie DVD oraz Blu-ray
z filmem z autografmi
Film „Jestem mordercą” Macieja Pieprzycy to laureat Srebrnych
Lwów oraz nagrody za najlepszy scenariusz Festiwalu Filmowego
w Gdyni 2016. Fabuła bazuje na prawdziwej historii seryjnego
mordercy, zwanego Wampirem z Zagłębia, który w latach 60tych i 70-tych zabił kilkanaście kobiet. Tym samym reżyser Maciej
Pieprzyca wraca do śledztwa i procesu Zdzisława Marchwickiego.
Jego film dokumentalny z 1998 roku (o tym samym tytule)
był jednym z pierwszych tak mocnych głosów pokazujących
nieprawidłowości w sprawie Wampira z Zagłębia.

Darczyńca: Producent RE-Studio
LICYTACJA CICHA

2018

„Sługi Boże”
plakat w oprawie (100 cm x 70 cm), książka i DVD z filmem
z autografami
„Sługi Boże” to tytuł filmu i książki, na podstawie której powstał. Jej autor
- Adam Forman - to tak naprawdę pseudonim czterech twórców (Adam
Gawryś, Piotr Głuchowski, Paweł Goźliński i Maciej Strzembosz). Efektem
wspólnej pracy Gawrysia i Strzembosza jest również film.
Z wieży wrocławskiego kościoła rzuca się młoda Niemka. Śledztwo prowadzi
doświadczony komisarz Warski (Bartłomiej Topa). Przydzielona mu zostaje
niemiecka policjantka o polskich korzeniach Ana (Julia Kijowska). Jej
pojawienie się w Polsce jest spowodowane tajnym dochodzeniem.
Kościół, tajemnicze zgony, służby i skąpane w mrokach historyczne
miasto. „Sługi Boże” nie mają w sobie ani krzty tak modnego dziś
w kinie antykościelnego przekazu. Tutaj to duchowni są odważni, prawi
i walczą o sprawiedliwość, co w jakiś sposób łączy film Adama Gawrysia
z amerykańskimi horrorami o kapłanach, zawsze mężnie walczących
z diabłem. W polskim filmie diabłami są byli ubecy, którzy umocowali się
w nowej rzeczywistości. Jak pokonać wszechmocnych drani wyszkolonych
przez krwawy reżim? Tylko nie do końca legalnymi metodami.

Darczyńca: Producent Prasa i Film sp. z o.o.
LICYTACJA CICHA

2018

Zestaw Machulski
plakat z filmu pt. „Volta” oraz książka pt. „Hitman” z autografem
Oprawiony plakat (100 cm x 70 cm) z filmu Juliusza Machulskiego,
legendarnego twórcy „Seksmisji”, „Kilera” i „Vabanku”. Reżyser powrócił do
kin z przewrotną komedią „Volta”, pełną najlepszego humoru, oryginalnych
postaci i zaskakujących zwrotów akcji. W rolach głównych prawdziwa plejada
gwiazd: Olga Bołądź, Aleksandra Domańska, Andrzej Zieliński, Cezary Pazura,
Tomasz Kot, Michał Żurawski, Robert Więckiewicz, Jacek Braciak.
W „Hitmanie” Machulski daje się poznać jako rasowy gawędziarz, raz po
raz podrzucający czytelnikowi jakieś anegdotki. Wszystkie teksty z tego
zbioru czytane razem układają się w swego rodzaju autobiografię jednego
z największych polskich reżyserów ostatnich lat. Bardzo udaną i ciekawą
literacko. Wydawnictwo Agora, oprawa miękka, 360 stron.

Darczyńca: Zebra Studio
LICYTACJA CICHA

2018

Wino z Kany Galilejskiej
zestaw czterech małych butelek czerwonego wina
Tradycyjne wino z Kany Galilejskiej (Izrael) w ozdobnym kartonie.

Darczyńca: Zgromadzenie Sióstr Pasterek

LICYTACJA CICHA

2018

Zestaw Jerzego Riegla
album oraz zdjęcie 40 cm x 33 cm
Licytowany zestaw zawiera oprawione zdjęcie ukazujące Katedrę
św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy oraz album pt. „Bydgoszcz
zapomniana” wraz z dedykacją Prezydenta Bydgoszczy, o treści:
Katedra św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy to niezwykle piękna
i cenna wizytówka Miasta. W ostatnim czasie utwierdza w przekonaniu,
że w swej sakralnej i architektonicznej przestrzeni skrywa wiele
tajemnic - skarbów wartych poznania i ukazania światu. Życzę, by jej
fotograficzny zapis autorstwa Jerzego Riegla zachęcił do odwiedzin
Grodu nad Brdą i Wisłą oraz stanowił miłą pamiątkę szlachetnej
licytacji podczas VIII Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego.

Darczyńca: Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski

LICYTACJA CICHA

2018

Krystyna Szalewska
„Zaczarowany świat lalek”
akwaforta z 1990 roku, ręcznie malowana kredką, wymiary 74 cm x 71 cm,
rama w kolorze złoconego orzecha
Krystyna Szalewska urodziła się w 1938 r. w Przerośli koło Suwałk. W 1958 r.
ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Pięknych w Szczecinie. W 1963 r.
uzyskała dyplom grafiki u profesora Ryszarda Krzywki na Wydziale Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Mieszka i pracuje w Toruniu.
Zajmuje się malarstwem, grafiką i rysunkiem. W swoich pracach podejmuje
problematykę przemijania, cierpienia , wiary i zbawienia. Najbardziej znany jest
jej cykl akwafort z wizerunkiem Matki Boskiej, a także fantastyczne pejzaże,
często z motywami toruńskimi.

Darczyńca: Autorka
LICYTACJA CICHA

2018

Krystyna Szalewska „Ćma”
akwaforta z 1987 roku, malowana pastelami, wym. 73 cm x 70 cm,
rama w kolorze brązu satynowego
Krystyna Szalewska urodziła się w 1938 r. w Przerośli koło Suwałk. W 1958 r.
ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Pięknych w Szczecinie. W 1963 r.
uzyskała dyplom grafiki u profesora Ryszarda Krzywki na Wydziale Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Mieszka i pracuje w Toruniu.
Zajmuje się malarstwem, grafiką i rysunkiem. W swoich pracach podejmuje
problematykę przemijania, cierpienia , wiary i zbawienia. Najbardziej znany jest
jej cykl akwafort z wizerunkiem Matki Boskiej, a także fantastyczne pejzaże,
często z motywami toruńskimi.

Darczyńca: Autorka
LICYTACJA CICHA

2018

Krystyna Szalewska
„Przebudzenie wiosny”
akwaforta z 1990 roku, malowana pastelami,
wym. 89 cm x 85 cm, rama w kolorze antycznego złota
Krystyna Szalewska urodziła się w 1938 r. w Przerośli koło Suwałk. W 1958 r.
ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Pięknych w Szczecinie. W 1963 r.
uzyskała dyplom grafiki u profesora Ryszarda Krzywki na Wydziale Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Mieszka i pracuje w Toruniu.
Zajmuje się malarstwem, grafiką i rysunkiem. W swoich pracach podejmuje
problematykę przemijania, cierpienia , wiary i zbawienia. Najbardziej znany jest
jej cykl akwafort z wizerunkiem Matki Boskiej, a także fantastyczne pejzaże,
często z motywami toruńskimi.

Darczyńca: Autorka
LICYTACJA CICHA

2018

Zestaw Elżbietański
okolicznościowa filiżanka z porcelany i dwie książki
Filiżanka z białej porcelany ze zdobieniem upamiętniającym 175. rocznicę
powstania Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety oraz 10. rocznicę beatyfikacji
bł. Marii Luizy Merkert. Wysokość filiżanki 6 cm, średnica talerzyka pod
filiżankę 13,5 cm.
Książka o. Zdzisława Józefa Kijasa „Tam gdzie rodzi się życie” to powieść
o czterech niezwykłych postaciach (Klara Wolf, Maria Luiza Merkert, Matylda
Merkert oraz Franciszka Werner), które doprowadziły do powstania w 1842 r.
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Książka oddaje hołd kobietom, które
poświęciły swoje życie setkom ubogich, chorych i opuszczonych ludzi. Druga
z publikacji „1850-1885. Listy i dokumenty” zawiera listy współzałożycielki
i drugiej przełożonej generalnej Matki Franciszki Werner oraz dokumenty
dotyczące historii Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

Darczyńca: DPS Grabie
LICYTACJA CICHA

2018

Bajeczna panorama Torunia
zdjęcie, wymiary 160 cm x 50 cm
Panorama Torunia uchwycona przez agencję Artemisja
Fotografia, której inspiracją jest chwytać chwile i przedstawiać
w niekonwencjonalny, niemal fantastyczny sposób.

Darczyńca: Patrycja i Przemysław Lipka

LICYTACJA CICHA

2018

Piotr Cieślewicz, pejzaż z kościołem
akwarela, wymiary 68 cm x 87 cm, rama w kolorze złota
Obraz z pleneru malarskiego we Florencji w 2017 r., wykonany
przez studenta Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika.

Darczyńca: Autor

LICYTACJA CICHA

2018

Katarzyna Żukowska, panorama Florencji
akwarela, wymiary 70 cm x 62 cm, rama w kolorze orzechowym
Obraz z pleneru malarskiego we Florencji w 2017 r., wykonany
przez studentkę Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika.

Darczyńca: Autorka

LICYTACJA CICHA

2018

Katarzyna Żukowska, akt
akwarela, wymiary 64 cm x 54 cm, rama w kolorze ciemnego brązu
Obraz z pleneru malarskiego we Florencji w 2017 r., wykonany
przez studentkę Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika.

Darczyńca: Autorka

LICYTACJA CICHA

2018

Katarzyna Dróżdż, pejzaż Florencji
akwarela na płótnie, wymiary 55 cm x 45 cm, rama w kolorze złota
Obraz z pleneru malarskiego we Florencji w 2017 r., wykonany
przez studentkę Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika.

Darczyńca: Autorka

LICYTACJA CICHA

2018

Katarzyna Dróżdż, pejzaż z mostem w tle
akwarela, wymiary 52 cm x 42 cm, rama w kolorze ciemnego brązu
Obraz z pleneru malarskiego we Florencji w 2017 r., wykonany
przez studentkę Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika.

Darczyńca: Autorka

LICYTACJA CICHA

2018

Piotr Cieślewicz, pejzaż Florencji
z kościołem w tle
akwarela na płótnie, wymiary 55 cm x 45 cm, rama w kolorze złota
Obraz z pleneru malarskiego we Florencji w 2017 r., wykonany
przez studenta Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika.

Darczyńca: Autor

LICYTACJA CICHA

2018

Marta Olejnik, drzewa
akwarela na płótnie, wymiary 54 cm x 35 cm, rama w kolorze złota
Obraz z pleneru malarskiego we Florencji w 2017 r., wykonany
przez studentkę Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika.

Darczyńca: Autorka

LICYTACJA CICHA

2018

Marta Frankiewicz, madonna z dzieciątkiem
szkic kredką na papierze, wymiary 46 cm x 38 cm, rama w kolorze
ciemnego brązu
Obraz z pleneru malarskiego we Florencji w 2017 r., wykonany
przez studentkę Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika.

Darczyńca: Autorka
LICYTACJA CICHA

2018

Andreas Vesalius „Traktat o budowie ciała
ludzkiego”
atlas anatomiczny z 1534 r., papier czerpany bawełniany
z domieszką lnu, 30 kart, wymiary: 33 cm x 48 cm
Zestaw 30 faksymilowych kart w skali 1:1, reprodukowanych z egzemplarza
oryginalnego wydania „De humani corporis fabrica” z 1555 r., przechowywanego
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Zestawiono tutaj najciekawsze ryciny
zarówno z punktu widzenia artystycznego, jak i anatomicznego z ogromnego liczącego blisko 300 mniejszych i większych prac - zespołu grafik skupionych
w woluminie oryginału. Przedstawienia zawarte na ilustracjach to przede
wszystkim projekcje układu kostnego, w tym najsłynniejszy, najczęściej
powielany w literaturze wizerunek tzw. „kostnego Hamleta” opartego
o postument, na którym spoczywa człowiecza czaszka oraz prezentacje
pojedynczych kości. Drugą grupę stanowią wizerunki układu mięśniowego
w różnych stadiach odpreparowania poszczególnych mięśni. Wreszcie kolejne
grupy to ryciny z odwzorowaniem układu krwionośnego (żylny i tętniczy),
a także nerwowego człowieka.

Darczyńca: Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
LICYTACJA CICHA

2018

Pan Tadeusz
reprint, 336 stron, wymiary: 28 cm x 38 cm,
oprawa: skóra naturalna, bogato tłoczona 3 kliszami i złocona
Wyjątkowa odsłona poematu Mickiewicza w oprawie zaprojektowanej przez
firmę Hübel & Denck. Oprawy te charakteryzują się wykonaniem tłoczenia
kilkoma kolorami - w przypadku „Pana Tadeusza” trzy tłoczenia tej samej
okładki, w tym złotem. Oprawa skórzana w kolorze błękitu paryskiego,
malowana ręcznie. Książka zawiera 52 ilustracje, a także inicjały, winiety oraz
złocenia.
Faksymile nawiązuje do lwowskiej edycji Hermana Altenberga z 1882 r.
z niezapomnianymi ilustracjami Michała Elwiro Andriollego. Została
nagrodzona tytułem GRAND PRIX na ogólnopolskich targach „Świat
książki” za „najwyższy poziom edytorski i wyjątkową rzetelność redakcyjną”.

Darczyńca: Rotary Club Młyniec II
LICYTACJA CICHA

2018

Fryderyk Chopin
faksymile, 64 strony, wymiary: 32 cm x 25 cm,
Faksymilowe wydanie dziewiętnastowiecznych edycji dzieł Fryderyka Chopina
(1810-1849) to wybór najcenniejszych druków z kolekcji chopinianów. Całą
kolekcję tworzy 90 egzemplarzy pierwszych wydań utworów Fryderyka
Chopina. Kilkanaście z nich zostało opublikowanych za życia kompozytora. Te
właśnie znalazły się w tej wyjątkowej publikacji.
Niniejsze wydawnictwo jubileuszowe zawiera kompozycje drukowane
pojedynczo oraz publikowane w zbiorach dzieł innych kompozytorów.
Prezentowane utwory pochodzą z lat 1832-1846 i zostały uszeregowane
według daty ich powstania.

Darczyńca: Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
LICYTACJA CICHA

2018

Bombka z autografem Roda Stewarta
bombka o średnicy 10 cm, klasyczna, na stojaku
Matowa złota bombka o średnicy 10 cm z autografem słynnego
Roda Stewarta. W zestawie patynowany stojaczek do powieszenia
bombki.
Bombka wyprodukowana przez firmę Kadpol z Gniezna, która
dostarcza swoje świąteczne dekoracje na wszystkie kontynenty.

Darczyńca: Radio GRA

LICYTACJA CICHA

2018

Kapelusz Maryli Rodowicz
kapelusz kowbojski z autografem
Kapelusz wykonany z miękkiego materiału imitującego zamsz, w kolorze
beżowym. Posiada sznurek z regulacją, wyposażony został w szerokie, sztywne
wywijane rondo i wysoką koronę. Na koronie autograf Maryli Rodowicz.
Kapelusz można wykorzystać na wieczory panieńskie lub kawalerskie, jazdę
konno, wycieczki plenerowe lub na imprezy w stylu country i western.

Darczyńca: Maryla Rodowicz

LICYTACJA CICHA

2018

Śniadanie z Rubinsteinem
zastawa porcelanowa dla dwóch osób
Zestaw śniadaniowy Rubinstein pochodzi z limitowanej kolekcji muzycznej
Porcelany Bogucice, która produkuje najciekawsze w ostatnich latach
linie kolekcjonerskie. Kolekcja muzyczna jest wyprodukowana w oparciu
o tradycyjne technologie i ręczne zdobienia.
Autorem projektu jest Wanda Zwolińska. Motywem przewodnim jest czarnobiała klawiatura fortepianu uzupełniona złotymi nutkami. Na spodzie talerzyka
deserowego cytat Artura Rubinsteina: Najszczęśliwszym człowiekiem, jakiego
kiedykolwiek spotkałem, jest Artur Rubinstein.
Filiżanka: pojemność 220 ml, wysokość 6 cm, średnica 11 cm; spodek śr. 17 cm;
talerz deserowy śr. 22,5 cm. Całość zapakowana w eleganckie pudełko.
W zestawie kartka z odręcznie wypisanymi pozdrowieniami od Macieja
Miecznikowskiego.

Darczyńca: Agnieszka i Maciej Miecznikowscy
LICYTACJA CICHA

2018

Śliwowica Polska
śliwowica Polska (63%) w eleganckim flakonie
o pojemności 0,7 l
Aromatyczny trunek jest wizytówką wódek śliwkowych w Polsce. Leżakowany
destylat śliwkowy nadaje jej zniewalający smak i poruszającą moc.
Całość elegancko zapakowana w drewnianą czarną skrzyneczkę. Na wierzchu
wygrawerowany herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego, logo firmy
Toruńskie Wódki Gatunkowe i napis: VIII Marszałkowski Bal Dobroczynny 20 stycznia 2018 rok.

Darczyńca: Toruńskie Wódki Gatunkowe
LICYTACJA CICHA

2018

Zestaw rękodzieła I
Zestaw zawiera obrazy z włóczki wykonane metodą krzyżykową,
przedstawiające: tulipany, łabędzie, Ratusz Staromiejski w Toruniu,
zimę na wsi; serwetę szydełkowaną z kordonka; serwetę ręcznie
wyszywaną haftem Richelieu; czerwony kwiat z filcu; figurki „Para
do kawy”; 4 zdobione kieliszki do szampana; ręcznie malowany
stołek w kwiaty.

Darczyńca: DPS w Grabiu

LICYTACJA CICHA

2018

Zestaw rękodzieła II
Zestaw zawiera: obrazek na papierze – „Lubimy zimę”; obrazek
na szkle – „Witrażowe inspiracje”; szkatułkę z motywem dziecka –
„Skarbniczek”; różowego kotka wykonanego metodą decoupage oraz
kota w drewnie.

Darczyńca: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu

LICYTACJA CICHA

2018

Koszulka kolarska
koszulka sportowa w oprawie, z autografami
Karolina Karasiewicz – mistrzyni Polski elity kobiet w kolarstwie
szosowym w wyścigu ze startu wspólnego. To pierwszy historyczny
dla regionu tytuł w najważniejszym w hierarchii kolarskiej kobiet
wyścigu.
Leszek Szyszkowski – dyrektor sportowy TKK Pacific.

Darczyńca: Toruński Klub Kolarski Pacific
LICYTACJA CICHA

2018

Alicja Bogacka „Dziobak” – ptaszydło
figura ceramiczna, wys. 30 cm, artystyczna wizytówka toruńskiej
Pracowni Ceramiki „Cud”
Technika wykonania: ceramika szkliwiona, wypalana w temp.
1060°C; materiał: glina szamotowa, szkliwo, wosk.
Alicja Bogacka mieszka i tworzy w Toruniu. Działa w autorskiej
pracowni CUD, gdzie powstają ceramiczne rzeźby zdobiące fasady
kamienic i domów, ogrody, wnętrza hoteli, karcz, gabinetów czy biur,
a przede wszystkim mieszkań na całym już niemal świecie. Intencją
pracowni jest cieszyc oczy, usta i serce oraz spełniać estetyczne
potrzeby odbiorcy.

Darczyńca: Autorka
LICYTACJA CICHA

2018

Zestaw Arriva
voucher na przejazd w kabinie maszynisty, książka oraz pendrive
w kształcie szynobusu Arriva
Voucher na przejazd w kabinie maszynisty pociągu Arriva dla dwóch osób
jest ważny do 20.01.2019 r. To wspaniała okazja by choć na chwilę poczuć
się jak maszynista i podziwiać piękno województwa kujawsko –pomorskiego
z pociągu Arriva.
Książka Macieja Wiśniewskiego Stacja kolejowa Grudziądz to historia
grudziądzkiego węzła kolejowego wzbogacona zbiorem 280 unikatowych
fotografii, rycin, szkiców map i planów budynków dworca, infrastruktury
kolejowej, mało znanych faktów z życia kolejnictwa w Grudziądzu.
Zestaw uzupełnia duży pendrive w kształcie szynobusu Arriva.

Darczyńca: Arriva RP Sp. z o.o.

LICYTACJA CICHA
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Złoty Bilet Arriva
bilet całoroczny, książka, pendrive w kształcie szynobusu Arriva
Imienny bilet całoroczny na wszystkie pociągi i autobusy Arriva w całej
Polsce. Arriva jest jedynym operatorem świadczącym usługi kolejowe
i autobusowe na liniach miejskich, regionalnych i dalekobieżnych. Przewozi
rocznie ponad 40 mln pasażerów, w tym 10 mln w komunikacji miejskiej.
Działa na terenie 8 województw, eksploatując blisko 700 autobusów, 31
pojazdów szynowych. Z Torunia realizuje autobusowe połączenia regionalne
i dalekobieżne oraz kolejowe – regionalne, a w sezonie z Bydgoszczy na Hel.
Książka Macieja Wiśniewskiego Stacja kolejowa Grudziądz to historia
grudziądzkiego węzła kolejowego wzbogacona zbiorem 280 unikatowych
fotografii, rycin, szkiców map i planów budynków dworca, infrastruktury
kolejowej, mało znanych faktów z życia kolejnictwa w Grudziądzu.
Zestaw uzupełnia mały pendrive w kształcie szynobusu Arriva.

Darczyńca: Arriva RP Sp. z o.o.

LICYTACJA CICHA
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Ryszard Bilan „Pejzaż VII”
drzeworyt, wymiary 53 cm x 43 cm, rama koloru czarnego
Artysta urodził się w 1946 roku w Krakowie, wychował w Kłodzku.
W 1969 roku wyemigrował do Izraela. Ukończył Akademię
Sztuki i Projektowania „Betzalel” w Jerozolimie, a następnie jako
stypendysta Fundacji Sharet oraz rządu francuskiego studiował
w L’Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs w Paryżu. Od
1974 roku mieszka na stałe w Paryżu. Zajmuje się malarstwem,
rzeźbą oraz grafiką. Jego prace pokazywane były w ramach wystaw
indywidualnych i zbiorowych w Izreaelu, Francji, Szwajcarii oraz USA.
Dzieła artysty znajdują się w kolekcjach polskich i zagranicznych.

Darczyńca: Ryszard Bilan
LICYTACJA CICHA

2018

Sting
płyta 57TH & 9TH Stinga z autografem
Płyta CD w eleganckim szarym etui z okolicznościową plakietą.
Płyta została nagrana z udziałem muzyków od lat współpracujących ze
Stingiem - Dominica Millera (gitara) i Vinniego Colaiuta (perkusja), a także
gościnnym udziałem Josha Freese (Nine Inch Nails, Guns n’ Roses) oraz
gitarzysty Lyle’a Workmana i pochodzącego z San Antonio zespołu Tex-Mex
- The Last Bandoleros.
„57th & 9th” to z jednej strony album drogi, ale pojawia się na nim wiele
wątków autobiograficznych („Heading South On The Great North Road”),
a nawet kwestie dotyczące obecnego kryzysu uchodźców („Inshallah”).
Płytę promuje singiel „I Can’t Stop Thinking About You”.

Darczyńca: Prezydent Torunia Michał Zaleski
LICYTACJA CICHA

2018

Monopoly Toruń
toruńska edycja klasycznej gry strategicznej
Toruń to miasto Mikołaja Kopernika, przepysznych pierników
i urokliwej starówki, która każdego roku zachwyca miliony turystów
z całego świata. Niebywałym wyróżnieniem dla toruńskiej starówki
było wpisanie jej w 1997 roku na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO.
I Ty poczuj wyjątkowość miasta. Poznaj najatrakcyjniejsze obiekty
Torunia i odkryj je na nowo. Nie czekaj, rzuć kostką, wykonaj ruch,
dokonaj transakcji i zbij fortunę w najnowszej, toruńskiej edycji
klasycznej gry MONOPOLY!

Darczyńca: Prezydent Torunia Michał Zaleski
LICYTACJA CICHA

2018

Płyta winylowa „Małpa Mówi” z autografem
rozkładany album typu Gatefold, 2 LP, wydanie limitowane,
Proximite 2016, 180 gramów
Małpa, a właściwie Łukasz Małkiewicz, to raper pochodzący z Torunia,
wyznający zasadę „less is more”. Nagrywa krążek i znika, przez sześć
lat rzucając fanom pojedyncze utwory i występy gościnne.
To druga solowa płyta Małpy. Album składa się z 13 utworów,
zawierających część z tych przemyśleń, które kłębiły się w głowie
rapera w ciągu ostatnich lat. Jego fani zaczęli przyzwyczajać się do
tego, że milczy – na szczęście „Małpa Mówi”.

Darczyńca: Łukasz Małkiewicz
LICYTACJA CICHA

2018

Koszulka z podpisem Włodzimierza
Lubańskiego
unikatowa koszulka z autografem mistrza
Koszulka z oryginalnym podpisem polskiego piłkarza, który
z reprezentacją Polski zdobył mistrzostwo olimpijskie w 1972 r.
oraz uczestniczył w mistrzostwach świata 1978 r. Jeden
z najskuteczniejszych strzelców w historii narodowej kadry.
Pan Lubański od wielu lat mieszka w Belgii, w Lokeren. Skutecznie
buduje markę POLSKA, będąc wspaniałym Ambasadorem naszego
kraju. Do koszulki dołączona jest płyta DVD z uroczystej Gali z okazji
Jubileuszu Jego 70-tych urodzin, którą Ambasada zorganizowała
w lutym ubiegłego roku.

Darczyńca: Ambasador RP w Królestwie Belgii
Artur Orzechowski
LICYTACJA CICHA
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Marek Czarnecki „Burza piaskowa
na wyspie Fuertewentura”
zdjęcie panoramiczne, wymiary 146 cm x 46 cm,
rama w kolorze czarnym
Marek Czarnecki znajduje się w czołówce 50 najlepszych
profesjonalnych fotografów panoramicznych na świecie. Jest
autorem wiele projektów artystycznych i albumów fotograficznych.
Laureat wielu prestiżowych nagród, w tym siedmiokrotny zdobywca
(w latach 2002, 2003, 2004, 2005, 2011, 2012) prestiżowej
nagrody - brytyjskiej statuetki OSKARA przyznawanej przez Master
Photography Association w Wielkiej Brytanii, będącej wizytówką
wszystkiego co najlepsze we współczesnej fotografii profesjonalnej.

Darczyńca: Jadwiga i Marek Czarneccy
LICYTACJA CICHA

2018

Marek Czarnecki „Archeologia toruńskiego
mostu”
zdjęcie panoramiczne, wymiary 146 cm x 46 cm,
rama w kolorze czarnym
Rok 2015: Katarzynka nie woziła turystów na drugi brzeg, olbrzymia łacha
piasku zajmowała 3/4 szerokości rzeki, a na Kępie Bazarowej Wisła odsłoniła pozostałości dawnego drewnianego mostu.
Wykonana panorama ukazuje niezwykły moment rzeki, na którego ponowne odsłonięcie możemy czekać kilka albo nawet kilkanaście lat. Panorama
z palami drewnianymi na pierwszym planie oraz widocznymi w dali murami
miasta jest unikalnym zapisem stanu rzeki oraz autorską wizją jej wykorzystania w fotografii panoramicznej.
Marek Czarnecki znajduje się w czołówce 50 najlepszych profesjonalnych fotografów panoramicznych na świecie. Jest autorem wiele projektów artystycznych i albumów fotograficznych. Laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym
siedmiokrotny zdobywca (w latach 2002, 2003, 2004, 2005, 2011, 2012)
prestiżowej nagrody - brytyjskiej statuetki OSKARA przyznawanej przez Master Photography Association w Wielkiej Brytanii, będącej wizytówką wszystkiego co najlepsze we współczesnej fotografii profesjonalnej.

Darczyńca: Jadwiga i Marek Czarneccy
LICYTACJA CICHA

2018

Voucher na publikację w „Gazecie Pomorskiej” artykułu zachęcającego do przekazywania 1 % podatku na rzecz wybranej
organizacji pożytku publicznego
Artykuł w papierowym wydaniu „Gazety Pomorskiej” oraz na portalu
pomorska.pl zachęcający Czytelników do przekazywania 1% na organizację
wskazaną przez osobę wygrywającą licytację, a także roczny dostęp do
płatnych treści na portalu pomorska.pl o wartości 279 zł brutto dla
wygrywającego lub osoby/instytucji przez niego wskazanej.

Darczyńca: Polska Press Sp. z o.o.

LICYTACJA CICHA

2018

Voucher na publikację w „Expressie Bydgoskim” artykułu zachęcającego do przekazywania 1 % podatku na rzecz wybranej
organizacji pożytku publicznego
Artykuł w papierowym wydaniu „Expressu Bydgoskiego” oraz na portalu
expressbydgoski.pl zachęcający Czytelników do przekazywania 1% na
organizację wskazaną przez osobę wygrywającą licytację, a także roczny
dostęp do płatnych treści na portalu pomorska.pl o wartości 360 zł brutto
dla wygrywającego lub osoby/instytucji przez niego wskazanej.

Darczyńca: Polska Press Sp. z o.o.

LICYTACJA CICHA

2018

Voucher na publikację w „Nowościach –
Dzienniku Toruńskim” artykułu zachęcającego do przekazywania 1 % podatku
na rzecz wybranej organizacji pożytku
publicznego
Artykuł w papierowym wydaniu „Nowości – Dziennik Toruński” oraz na
portalu nowosci.com.pl zachęcający Czytelników do przekazywania 1% na
organizację wskazaną przez osobę wygrywającą licytację, a także roczny
dostęp do płatnych treści na portalu nowosci.com.pl o wartości 360 zł
brutto dla wygrywającego lub osoby/instytucji przez niego wskazanej.

Darczyńca: Polska Press Sp. z o.o.
LICYTACJA CICHA

2018

Grzegorz Kubicki i Maciej Drzewicki „Ania”
biografia, wydawnictwo: Agora SA., oprawa twarda, 392 strony
Pierwsza, autoryzowana przez rodzinę biografia Anny Przybylskiej. Jej
autorami są dziennikarze trójmiejskiej „Gazety Wyborczej”, dwukrotnie
nominowani do Nagrody Grand Press w kategorii „Wywiad”. Ksiązka
opatrzona autografami autorów oraz mamy aktorki Krystyny Przybylskiej.
Łobuziara z urodą nastolatki i głosem Jana Himilsbacha, w zasadzie nie
musiała niczego grać. Pojawiła się w polskim kinie znikąd i od razu stała
się fenomenem: przed kamerą bardziej naturalna od szkolonych aktorek,
utożsamiała „polski sen lat 90.” – była idealną dziewczyną z sąsiedztwa,
która trafiła na okładki magazynów i do telewizji w szczytowych godzinach
oglądalności. Ania Przybylska została „Królową Serc” w kraju, w którym
ludzie sukcesu – zwłaszcza „piękni i młodzi” – nigdy nie mają łatwo.

Darczyńca: Toruńska redakcja „Gazety Wyborczej”
LICYTACJA CICHA
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Voucher na „Domówkę”
voucher na udział w roli współprowadzącego w jednym z wydań
audycji Dariusza Grossa „Domówka” w Radiu PiK
„Domówka” to nowa propozycja muzyczna Radia PiK, która pojawiła
się na antenie 1 stycznia 2018 roku i jest nadawana w soboty
w godzinach 20-22. Redaktor Dariusz Gross gra największe hity
lat 80-tych i 90-tych, przyjmuje również telefony, e-maile i smsy
z pozdrowieniami od słuchaczy. Termin udziału w audycji do
uzgodnienia ze zwycięzcą licytacji.

Darczyńca: Polskie Radio Pomorza i Kujaw

LICYTACJA CICHA
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Wycieczka do siedziby TVP w Warszawie
voucher dla dwóch osób na zwiedzanie z przewodnikiem budynku
Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza w Warszawie
Wycieczka obejmuje transport w dwie strony oraz zwiedzanie
VIP z przewodnikiem głównej siedziby Telewizji Polskiej przy ulicy
Woronicza. Voucher można też przekazać innym osobom. Termin
wyjazdu zostanie ustalony ze zwycięzcą licytacji.

Darczyńca: TVP SA Oddział w Bydgoszczy

LICYTACJA CICHA

2018

RANCZO
scenariusz serialu i filmowy box set z autografami
Scenariusz 113 odcinka serialu Rancho pt. „Konie trojańskie” z podpisami
Piotra Pręgowskiego oraz Ewy Kuryło i filmowy box z pięcioma sezonami
serialu z autografami.
Opowieść o losach Lucy - Amerykanki, która przybyła do małej miejscowości
Wilkowyje, by zamieszkać w odziedziczonym po babci dworku. Jej osiedlenie
się we wsi rozpoczyna obyczajowe i światopoglądowe zamieszanie w małej,
wilkowyjskiej społeczności. Ranczo, to inteligentny serial obyczajowo –
komediowy bazujący na świetnych scenariuszach i doskonałych aktorach,
w którym nie brakuje elementów edukacyjnych. Ranczo zaskakuje i bawi od
lat, przyciągając przed telewizory wielomilionową widownię.
W komplecie również fotosy z podpisami Ilony Ostrowskiej, Cezarego Żaka,
Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło.

Darczyńca: Piotr Pręgowski, Ewa Kuryło i Studio A
LICYTACJA CICHA
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Elżbieta Cherezińska, 2 tomy z cyklu
Odrodzone Królestwo
wydanie kolekcjonerskie, etui, autograf autorki
Seria Elżbiety Cherezińskiej - Odrodzone królestwo - to niczym Gra o tron
R.R. Martina osadzona w polskich realiach. Napisana z rozmachem powieść
historyczna z elementami fantasy zachwyca krytyków i czytelników. Historia
stworzona przez Cherezińską zabiera nas wprost do czasów wczesnych dziejów
Polski, okresu panowania Piastów i okresu Wielkiego Rozbicia. Autorka
z niezwykłym rozmachem kreśli postacie historyczne, wplata wątki sensacyjne
i fantastyczne, tworząc powieści - arcydzieła, od których trudno się oderwać.
Autorka idealnie przeplata historię Polski z barwną i wciągającą fikcją literacką.
Jej niezwykła wyobraźnia i doskonałe pióro zapełniają puste luki na kartach
polskich dziejów, tworząc niezwykłe portrety i fascynujące wydarzenia.
W licytowanym zestawie tom 1 pt. „Korona śniegu i krwi” i tom 2
pt. „Niewidzialna korona” wraz z podpisami autorki.

Darczyńca: Elżbieta Cherezińska i Joanna Fluks-Yilmaz
LICYTACJA CICHA
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Helena Giersz, „Czerwone Gitary
– Między płytami, wczesne lata”
album fotograficzny w twardej oprawie, z wcześniej
niepublikowanymi zdjęciami, z podpisem Seweryna Krajewskiego
W dobie aparatów cyfrowych, telefonów komórkowych, smartfonów,
tabletów, Internetu i podobnych udogodnień rejestracji obrazu, należy
podziwiać tych, którzy w tamtych pionierskich czasach fotografii potrafili
uwiecznić na kliszy wspaniałe obrazy, zatrzymując na nich czas dla
przyszłych pokoleń.
Czerwone Gitary to jeden z zespołów, który przecierał drogę dla zupełnie
nowej muzyki. Zbyt głośnej i agresywnej dla starszego pokolenia. Muzyki,
której nie da się opowiedzieć, trzeba jej wysłuchać. Słuchając – przypomnieć
sobie randki, prywatki, tamten cudowny świat młodości. Zdjęcia są jak tamta
muzyka – też przypominają to, co zapisały. Każde jest opowieścią, historią,
każde ma swoją energię. Fotografia to najbardziej obiektywny znak i symbol
tamtych czasów. Nawet jeśli czarno-biała – jest przecież tak kolorowa…

Darczyńca: Fundacja Seweryna Krajewskiego
LICYTACJA CICHA

2018

Album „25 lat emocji – Polsat”
jubileuszowe wydawnictwo pt. „25 lat emocji – Polsat” z podpisem
Zygmunta Solorza i Krzysztofa Ibisza
Ekskluzywny, limitowany album podsumowujący 25 lat pierwszej
niezależnej, prywatnej stacji telewizyjnej w Polsce i Europie
Środkowo-Wschodniej.

Darczyńca: KOMBD

LICYTACJA CICHA
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Judyta Fibiger „Barbara Hulanicki. Ważne
jest tylko jutro”
oprawa twarda, 288 stron, wydawnictwo Znak litranova
Barbara Hulanicki w latach 60. zawładnęła swingującym Londynem.
Stworzyła kultową markę Biba. Wylansowała tanią modę i rozpoznawalny
styl Biba look, który wciąż inspiruje. W jej butiku pierwsze kroki w świecie
mody stawiała m.in. młodziutka Anna Wintour, przyszła redaktorka
amerykańskiego „Vogue’a”. W londyńskiej Bibie bywali i ubierali się Twiggy,
Rolling Stonesi, David Bowie, Freddie Mercury czy Brigitte Bardot. Nic
dziwnego, przecież był to najpiękniejszy sklep świata.
Jak to się stało, że córka polskiego dyplomaty, chrześniaczka RydzaŚmigłego, dziewczyna z dobrego domu stała się wielką buntowniczką
w świecie mody? W rozmowie z Judytą Fibiger Barbara odsłania kulisy
swojej kariery i fascynującej podróży przez życie.
Pięknie wydana pozycja, z mnóstwem zdjęć, prawidziwy album o modzie.

Darczyńca: Judyta Fibiger
LICYTACJA CICHA
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Plakat z filmu „Pokot” z podpisem
Agnieszki Holland
oprawiony (103 cm x 73 cm) plakat autorstwa Patrycji Kuhn,
z autografem reżyserki filmu
Pokot to polsko-niemiecko-czesko-szwedzko-słowacki dramat i kryminał
z 2017 roku, w reżyserii Agnieszki Holland i Kasi Adamik na podstawie
powieści Prowadź swój pług przez kości umarłych (2009) Olgi Tokarczuk.
Agnieszka Holland, ukończyła wydział reżyserii w Pradze. Karierę rozpoczęła
w Polsce. Pierwsze kroki stawiała u boku Krzysztofa Zanussiego jako jego
asystentka przy „Iluminacji”. Zanim wyreżyserowała własny film pracowała
jako scenarzystka przy filmach A. Wajdy, J. Bogajewicza, A. Zajączkowskiego.
Jej obrazy zdobywały wiele nagród na prestiżowych festiwalach m.in.
w Cannes, Berlinie, czy Montrealu. Wielki talent Agnieszki Holland, jej
zdolność obserwacji i trafnej analizy ludzkich charakterów, wejrzenie w ich
odczucia i przeżycia, a także ogromna inwencja reżyserska sprawiają, że każdy
jej film jest wyjątkowy. Od 1981 r. artystka mieszka i pracuje na Zachodzie.
Jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej przyznającej Felixy.

Darczyńca: Joanna Fluks-Yilmaz
LICYTACJA CICHA
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Paul Anthony Romero “The Heroes
Piano Sonatas”
2 płyty winylowe barwy białej, 180 gramów, okładka ozdobiona
pięknymi grafikami Magdaleny Katańskiej
Heroes Piano Sonatas to nagranie live aranżacji opartych na ścieżkach
dźwiękowych gier serii Heroes of Might and Magic. Sonaty zostały zagrane
na fortepianie przez kompozytora cyklu HoM&M, Paula Anthony’ego
Romero we własnej osobie. Wykonanie zostało zarejestrowane podczas
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest w Toruniu 24
października 2015. Niniejszy album stanowi pełny zapis tamtego koncertu,
na który składają się cztery oryginalne sonaty stworzone specjalnie na tę
okazję przez artyste, jak również zaskakujący bis.
Paul Anthony Romero należy do grona najbardziej utalentowanych
i znanych artystów komponujących muzykę do gier wideo. Kojarzony
przede wszystkim z „Heroes of Might & Magic”, kultową wśród graczy serią
turowych strategii fantasy.

Darczyńca: Fundacja Biuro Kultury
LICYTACJA CICHA

2018

Twin Peaks
płyta „Music from Twin Peaks” oraz książka Jennifer Lynch
„Sekretny Dziennik Laury Palmer” z podpisem Davida Lyncha
Sekretny dziennik Laury Palmer po raz pierwszy ukazał się w 1990
roku na fali ogromnej popularności, jaką zyskało „Miasteczko Twin
Peaks”. Książka została z entuzjazmem przyjęta przez fanów na całym świecie, także w Polsce.
Licytowana jest edycja z 2017 r., tłumaczenie Agnieszki Sobolewskiej, oprawa miękka, 224 strony, wydawnictwo Znak literanova.
W komplecie płyta CD „Music from Twin Peaks” - album z soundtrackami amerykańskiego kompozytora Angelo Badalamentiego,
kultowa pozycja wśród ścieżek muzycznych do filmów i seriali.

Darczyńca: Prezydent Torunia Michał Zaleski
LICYTACJA CICHA

2018

David Lynch
fotos z autografem i album z limitowanej edycji
Zdjęcie nie pozowane, wykonane w Toruniu w listopadzie 2017 r. przez fotografika Szymona Zdziebło, oprawione (50 cm x 40 cm) w ramę koloru
srebrnego, opatrzone autografem Davida Lyncha.
W komplecie wydawnictwo „David Lynch – The Lifetime Achievment
Award Camerimage”, które podsumowuje dotychczasowe dokonania legendarnego filmowca. Wydanie anglojęzyczne, oprawa twarda, 255 stron.
Lynch jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych i charakterystycznych
amerykańskich reżyserów filmowych. Wypracował własny styl, w którym
wszystkie elementy dzieła odgrywają istotną rolę: postacie, światło, montaż,
muzyka. W swoich filmach często odwołuje się do elementów surrealistycznych, chętnie tworzy wariacje na temat ludzkiej podświadomości, marzeń
i fobii. Część jego filmów stara się pokazać ciemną, ukrytą stronę życia prowincjonalnych miasteczek. Światową sławę przyniósł Lynchowi zrealizowany
w 1989 r. serial telewizyjny „Miasteczko Twin Peaks”.

Darczyńca: Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
LICYTACJA CICHA

2018

Anna Trela, Orzeł Biały
płaskorzeźba gipsowa, wys. 58 cm
Gipsowa płaskorzeźba malowana, przedstawiająca godło Polski.
Praca wykonana w ramach konkursu „Orzeł Biały – nasza duma”.
Autorka jest wychowanką Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

Darczyńca: Senator RP Jan Rulewski

LICYTACJA CICHA

2018

Tomasz Markiewicz, Tadeusz Władysław
Świątek, Krzysztof Wittels „Polacy z wyboru.
Rodziny pochodzenia niemieckiego
w Warszawie XIX i XX wieku”
album ilustrowany, oprawa twarda, format 24 cm x 29 cm,
w komplecie DVD
Bogato ilustrowany album poświęcony dziejom społeczności pochodzenia
niemieckiego w Warszawie w XIX i XX wieku powstał na podstawie
materiałów użyczonych z prywatnych archiwów oraz wyszukanych
w stołecznych bibliotekach i muzeach podczas przygotowań do wystawy
pod tym samym tytułem, zorganizowanej w Warszawie w 2010 r. Autorzy
opowiadają o losach 26 rodów (m.in.: Libeltów, Palów, Schielów, Chuchów,
Strausów, Wedlów, Werników, Wernerów i Weiglów), których przodkowie
przybyli niegdyś z Niemiec do Warszawy. Przedstawiają ich wkład w rozwój
przemysłu, nauki, kultury i życia społecznego miasta.
Wklejona płyta DVD zawiera materiały dodatkowe, filmy, wywiady
z przedstawicielami rodzin.

Darczyńca: Ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nikel
LICYTACJA CICHA

2018

Piotr Majewski, Obłoki srebrzyste
nad Toruniem
zdjęcie w oprawie 103 cm x 73 cm, rama w kolorze srebrnym
Na fotografii wykonanej 13.07.2009 r. autor uchwycił obłoki
srebrzyste - kosmiczny pył na wysokości ok. 100 km, podświetlany
przez Słońce spod horyzontu.
Obłoki srebrzyste to opadający do ziemskiej atmosfery pył
kosmiczny, który na wysokości ok. 80-100 km ulega oblodzeniu.
Tworzy wtedy najwyższe znane nam chmury, które letnią nocą
doskonale odbijają światło słoneczne padające spod horyzontu działają więc jak gigantyczne zwierciadło zawieszone nad biegunem
północnym.

Darczyńca: Autor
LICYTACJA CICHA

2018

Barbara Brendel-Kwiatkowska „Stanica
Zimowa o zachodzie słońca”
olej na płótnie wymiary 29 cm x 29 cm,
rama w kolorze satynowego beżu
Autorka stanicy w zimowej scenerii to z wyksztalcenia lekarka,
pediatra-kardiolog, z zamiłowania malarka, tworzy w wielu
technikach: akryl, olej, akwarela, rysunek.

Darczyńca: Autorka

LICYTACJA CICHA

2018

Barbara Brendel-Kwiatkowska „Zimowy
pejzaż Toruńskiej Starówki”
olej na płótnie, wymiary 50 cm x 40 cm, rama w kolorze złota
Zimowa panorama miasta z cyklu Panoramy Torunia. Autorka
obrazu Grodu Kopernika w zimowej odsłonie to z wyksztalcenia
lekarka, pediatra-kardiolog, z zamiłowania malarka, tworzy w wielu
technikach: akryl, olej, akwarela, rysunek.

Darczyńca: Autorka

LICYTACJA CICHA

2018

Biblia Veteris Testamenti
reprint dzieła XVI-wiecznego, wymiary: 11,5 cm x 16,3 cm x 5,5 cm,
liczba stron: 220, papier: bawełniany z domieszką lnu, czerpany
z kresami i żeberkami
Biblia Veteris Testamenti et Historie artificiosis picturis effigiata z 1551 roku
to unikatowe dzieło, które oprócz przekazu religijnego i wymiaru ideowego,
zawiera niespotykane drzeworyty, precyzyjne ilustracje i niezwykłą oprawę
introligatorską. Stary i Nowy Testament oraz Apokalipsa skomponowane
są według tego samego schematu: ilustracja i stosowny fragment Pisma
Świętego – w języku łacińskim (górna część strony) i języku niemieckim
u dołu. W każdym też przypadku podana jest dokładna lokalizacja cytatu.
Imiona świętych i męczenników (ostatnia część) podane zostały tylko
w wersji łacińskiej.
Oprawa: deska obciągnięta koźlęcą, cienko mizdrowaną skórą, barwioną
ręcznie; strychulec i piękne radełko z motywami roślinnymi i figuralnymi;
na frontach okładek złocone plakietki, dwie mosiężne odlewane zapinki.
Opakowanie: drewniana kaseta ze złoconym na wieku napisem, wyściełana
tkaniną jutową.

Darczyńca: Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
LICYTACJA CICHA

2018

Szopka Bożonarodzeniowa duża
drewniana, ręcznie rzeźbiona szopka regionalna
Wykonana z drewna lipowego szopka bożonarodzeniowa, malowana farbami
akryowymi. Przedstawia narodziny Jezusa w otoczeniu królów, pasterzy i
zwierząt.
Autorem rzeźby jest Zygmunt Kędzierski - prezes Stowarzyszenia Twórców
Ludowych oddziału bydgosko-toruńskiego. Artysta specjalizuje się głównie
w rzeźbie w drewnie oraz malarstwie na szkle niemniej jego prace obejmują
różną tematykę i dotyczą różnych materiałów. Są wśród nich: tradycyjne
rękodzieło, rzeźba i malarstwo, rzeźby sakralne, maski, gwiazdy kolędnicze,
obrazy na szkle, drewniane figury, postacie, rzeźby świętych (anioły, postacie
świętych, krzyże, rzeźby Chrystusa). W swej karierze rzeźbiarskiej miał około
20 wystaw o większym znaczeniu artystycznym. Pochodzi z Wałbrzycha, ale
od trzydziestu lat mieszka w Borach Tucholskich.

Darczyńca: Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
LICYTACJA CICHA

2018

Szopka Bożonarodzeniowa mała
drewniana, ręcznie rzeźbiona szopka regionalna
Drewniana, ręcznie rzeźbiona Szopka Bożonarodzeniowa zawierająca
figurki Maryi i Józefa przy Dzieciątku oraz dwie figurki zwierząt. Wykonana
z drewna lipowego i malowana farbami akrylowymi.
Autorem rzeźby jest Zygmunt Kędzierski - prezes Stowarzyszenia Twórców
Ludowych oddziału bydgosko-toruńskiego. Artysta specjalizuje się głównie
w rzeźbie w drewnie oraz malarstwie na szkle niemniej jego prace obejmują
różną tematykę i dotyczą różnych materiałów. Są wśród nich: tradycyjne
rękodzieło, rzeźba i malarstwo, rzeźby sakralne, maski, gwiazdy kolędnicze,
obrazy na szkle, drewniane figury, postacie, rzeźby świętych (anioły, postacie
świętych, krzyże, rzeźby Chrystusa). W swej karierze rzeźbiarskiej miał około
20 wystaw o większym znaczeniu artystycznym. Pochodzi z Wałbrzycha, ale
od trzydziestu lat mieszka w Borach Tucholskich.

Darczyńca: Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
LICYTACJA CICHA

2018

Obraz sygnowany, pejzaż
akwarela, wymiary 62 cm x 50 cm, rama w kolorze brązu i złota
Akwarela w odcieniach brązu, namalowana przez rosyjskiego artystę
w 1995 r., zakupiona w Sankt Petersbugu. W lewym dolnym rogu
widnieje oryginalna sygnatura twórcy.

Darczyńca: KOMBD

LICYTACJA CICHA

2018

Obraz sygnowany, motywy kwiatowe
olej na płótnie, wymiary 42 cm x 36 cm, rama w kolorze ciemnego
złota, bogato zdobiona
Obraz olejny w intensywnych kolorach, namalowany na płótnie
w 1995 roku, zakupiony na trenie Niemiec. W lewym dolnym rogu
widnieje oryginalna sygnatura twórcy.

Darczyńca: KOMBD
LICYTACJA CICHA

2018

Obraz sygnowany, pejzaż górski
olej na płótnie, wymiary 62 cm x 51 cm,
rama w kolorze ciemnego brązu
Obraz olejny w intensywnych kolorach, namalowany na płótnie,
sceneria wiosenno-zimowa. W prawym dolnym rogu widnieje
oryginalna sygnatura twórcy.

Darczyńca: KOMBD
LICYTACJA CICHA

2018

Biżuteria z cyrkoniami
zawieszka i kolczyki
W komplecie srebrna zawieszka z cyrkoniami (próba 925) oraz
kolczyki (typ zamknięcia sztyft). Każdy z elementów w kształcie
gwiazdki.
Pracownia Złotnicza Szymkiewicz działa na rynku od 1989 roku.
Właścicielami pracowni i sklepu jubilerskiego są dyplomowani
mistrzowie złotnictwa.

Darczyńca: Pracownia Złotnicza Elżbiety i Mariana
Szymkiewicz z Torunia
LICYTACJA CICHA

2018

Komplet 3 srebrnych zawieszek
zawieszka srebrna (próba 925) w kształcie bukietu ze srebrną
szpilką zakończona kulką oraz imitacją perły
zawieszka srebrna (próba 925) w kształcie wypukłego serca
srebrna zawieszka (próba 925) w kształcie śnieżynki z cyrkoniami
Pracownia Złotnicza Szymkiewicz działa na rynku od 1989 roku.
Właścicielami pracowni i sklepu jubilerskiego są dyplomowani
mistrzowie złotnictwa.

Darczyńca: Pracownia Złotnicza Elżbiety i Mariana
Szymkiewicz z Torunia
LICYTACJA CICHA

2018

Biżuteria srebrna – kolczyki w paski
kolczyki srebrne (próba 925) w kształcie prostokątów
z poprzecznymi paskami z masy perłowej, zapięcie typu
otwarty bigiel
Pracownia Złotnicza Szymkiewicz działa na rynku od 1989 roku.
Właścicielami pracowni i sklepu jubilerskiego są dyplomowani
mistrzowie złotnictwa.

Darczyńca: Pracownia Złotnicza Elżbiety i Mariana
Szymkiewicz z Torunia

LICYTACJA CICHA

2018

Biżuteria srebrna – kolczyki ażurowe
kolczyki srebrne (próba 925) w kształcie ażurowanych prostokątów
z cyrkoniami, zapięcie typu zamknięty bigiel
Pracownia Złotnicza Szymkiewicz działa na rynku od 1989 roku.
Właścicielami pracowni i sklepu jubilerskiego są dyplomowani
mistrzowie złotnictwa.

Darczyńca: Pracownia Złotnicza Elżbiety i Mariana
Szymkiewicz z Torunia

LICYTACJA CICHA

2018

Srebrny łańcuszek z podłużną zawieszką
podłużna zawieszka z cyrkoniami zamieszczona na srebrnym
łańcuszku (próba 925) o długości 45 cm
Pracownia Złotnicza Szymkiewicz działa na rynku od 1989 roku.
Właścicielami pracowni i sklepu jubilerskiego są dyplomowani
mistrzowie złotnictwa.

Darczyńca: Pracownia Złotnicza Elżbiety i Mariana
Szymkiewicz z Torunia

LICYTACJA CICHA

2018

Srebrna zawieszka
z motywem kwiatowym
zawieszka srebrna (próba 925) w kształcie prostokąta, wypełniona
masą z motywem kwiatowym
Pracownia Złotnicza Szymkiewicz działa na rynku od 1989 roku.
Właścicielami pracowni i sklepu jubilerskiego są dyplomowani
mistrzowie złotnictwa.

Darczyńca: Pracownia Złotnicza Elżbiety i Mariana
Szymkiewicz z Torunia
LICYTACJA CICHA

2018

Zestaw teatralny
kolczyki i voucher na premiery
Kolczyki srebrne (próba 925) w kształcie masek weneckich (zapięcie
typu sztyft) w komplecie z teatralnym voucherem na 4 premiery
w Teatrze Muzycznym w Toruniu w roku 2018.
Pracownia Złotnicza Szymkiewicz działa na rynku od 1989 roku.
Właścicielami pracowni i sklepu jubilerskiego są dyplomowani
mistrzowie złotnictwa.

Darczyńca: Pracownia Złotnicza Elżbiety i Mariana
Szymkiewicz z Torunia oraz Teatr Muzyczny w Toruniu
LICYTACJA CICHA

2018

Srebrna bransoletka z kwiatami
segmentowana bransoletka srebrna (próba 925) o długości 18 cm
z 3 okrągłym kwiatami wypełnionymi cyrkoniami
Pracownia Złotnicza Szymkiewicz działa na rynku od 1989 roku.
Właścicielami pracowni i sklepu jubilerskiego są dyplomowani
mistrzowie złotnictwa.

Darczyńca: Pracownia Złotnicza Elżbiety i Mariana
Szymkiewicz z Torunia
LICYTACJA CICHA

2018

Srebrny łańcuszek z kamieniami
srebrny łańcuszek (próba 925) o długości 45 cm, na nim małe
kamienie w kształcie kwadratów
Pracownia Złotnicza Szymkiewicz działa na rynku od 1989 roku.
Właścicielami pracowni i sklepu jubilerskiego są dyplomowani
mistrzowie złotnictwa.

Darczyńca: Pracownia Złotnicza Elżbiety i Mariana
Szymkiewicz z Torunia
LICYTACJA CICHA

2018

Srebrny naszyjnik
naszyjnik ze srebra (próba 925) o długości 35 cm, segmenty
w kształcie kwadratów
Pracownia Złotnicza Szymkiewicz działa na rynku od 1989 roku.
Właścicielami pracowni i sklepu jubilerskiego są dyplomowani
mistrzowie złotnictwa.

Darczyńca: Pracownia Złotnicza Elżbiety i Mariana
Szymkiewicz z Torunia
LICYTACJA CICHA

2018

Srebrne kolczyki – „Łezki”
kolczyki srebrne (próba 925) w kształcie łezki z wypełnieniem
imitującym masę perłową, zapięcie typu zamknięty bigiel
Pracownia Złotnicza Szymkiewicz działa na rynku od 1989 roku.
Właścicielami pracowni i sklepu jubilerskiego są dyplomowani
mistrzowie złotnictwa.

Darczyńca: Pracownia Złotnicza Elżbiety i Mariana
Szymkiewicz z Torunia
LICYTACJA CICHA

2018

ŚWIECA Czaszka
świeca w kolorze satynowego beżu,
wys. w najwyższym punkcie 13 cm
Świece „Candellana” produkowane są w Toruniu, a znane na całym
świecie. Promowane na międzynarodowych targach w Paryżu,
Nowym Jorku, Dubaju. Świeczki uświetniają liczne koncerty wielu
zespołów muzycznych. Designerskie świece to idealne dopracowane,
jak i wykonane oryginalne wyposażenie każdego wnętrza.
Wyrabiane ręcznie, podkreślą innowacyjność aranżacji i zaskakują
niepowtarzalnym urokiem.

Darczyńca: CANDELLANA
LICYTACJA CICHA

2018

ŚWIECA Zając
świeca w kolorze neonowego różu,
wys. w najwyższym punkcie 17 cm
Świece „Candellana” produkowane są w Toruniu, a znane na całym
świecie. Promowane na międzynarodowych targach w Paryżu,
Nowym Jorku, Dubaju. Świeczki uświetniają liczne koncerty wielu
zespołów muzycznych. Designerskie świece to idealne dopracowane,
jak i wykonane oryginalne wyposażenie każdego wnętrza.
Wyrabiane ręcznie, podkreślą innowacyjność aranżacji i zaskakują
niepowtarzalnym urokiem.

Darczyńca: CANDELLANA
LICYTACJA CICHA

2018

ŚWIECA Ananas
świeca w kolorze złotym, wys. w najwyższym punkcie 21 cm
Świece „Candellana” produkowane są w Toruniu, a znane na całym
świecie. Promowane na międzynarodowych targach w Paryżu,
Nowym Jorku, Dubaju. Świeczki uświetniają liczne koncerty wielu
zespołów muzycznych. Designerskie świece to idealne dopracowane,
jak i wykonane oryginalne wyposażenie każdego wnętrza.
Wyrabiane ręcznie, podkreślą innowacyjność aranżacji i zaskakują
niepowtarzalnym urokiem.

Darczyńca: CANDELLANA
LICYTACJA CICHA

2018

ŚWIECA Dłonie z sercem
świeca w kolorze czerwonym, wys. w najwyższym punkcie 13 cm
Świece „Candellana” produkowane są w Toruniu, a znane na całym
świecie. Promowane na międzynarodowych targach w Paryżu,
Nowym Jorku, Dubaju. Świeczki uświetniają liczne koncerty wielu
zespołów muzycznych. Designerskie świece to idealne dopracowane,
jak i wykonane oryginalne wyposażenie każdego wnętrza.
Wyrabiane ręcznie, podkreślą innowacyjność aranżacji i zaskakują
niepowtarzalnym urokiem.

Darczyńca: CANDELLANA
LICYTACJA CICHA

2018

ŚWIECA Kciuk w górę
świeca w kolorze metalicznego błekitu,
wys. w najwyższym punkcie 13 cm
Świece „Candellana” produkowane są w Toruniu, a znane na całym
świecie. Promowane na międzynarodowych targach w Paryżu,
Nowym Jorku, Dubaju. Świeczki uświetniają liczne koncerty wielu
zespołów muzycznych. Designerskie świece to idealne dopracowane,
jak i wykonane oryginalne wyposażenie każdego wnętrza.
Wyrabiane ręcznie, podkreślą innowacyjność aranżacji i zaskakują
niepowtarzalnym urokiem.

Darczyńca: CANDELLANA
LICYTACJA CICHA

2018

ŚWIECA Napis LOVE
świeca w kolorze bladoniebieskim,
wys. w najwyższym punkcie 14 cm
Świece „Candellana” produkowane są w Toruniu, a znane na całym
świecie. Promowane na międzynarodowych targach w Paryżu,
Nowym Jorku, Dubaju. Świeczki uświetniają liczne koncerty wielu
zespołów muzycznych. Designerskie świece to idealne dopracowane,
jak i wykonane oryginalne wyposażenie każdego wnętrza.
Wyrabiane ręcznie, podkreślą innowacyjność aranżacji i zaskakują
niepowtarzalnym urokiem.

Darczyńca: CANDELLANA
LICYTACJA CICHA

2018

Zestaw królewski
17-elementowa zastawa kawowa z porcelitu w kolorze srebra i złota
Elegancki zestaw kawowy z bogatym zdobieniem w kształcie kwiatów
i liści, w skład którego wchodzą: 6 filiżanek, wys. 6 cm, śr. 8 cm;
6 spodków o śr. 10,5 cm; mlecznik o wys. 12 cm; patera na słodycze
o wys. 14 cm; wazonik do kwiatów o wys. 11,5 cm oraz dzbanek o wys.
25 cm z pokrywką.

Darczyńca: KOMBD

LICYTACJA CICHA

2018

Zdzisław Czermański „Józef Piłsudski”
rycina, wymiary 65 cm x 48,5 cm, rama w kolorze brązowym
Rycina z teki „Józef Piłsudski w 13 Planszach Zdzisława Czermańskiego”,
1935 r., papier gruby, rotograwiura, odbitki sygnowane na płycie po lewej
u dołu, Warszawa 1935 r., Wydawnictwo J. Przeworskiego. W komplecie
kalendarz wydany na 100-lecie niepodległości z podobiznami mężów stanu
i bohaterów lokalnych regionu łódzkiego.
Zdzisław Czermański (1900-1970) studiował w szkole Przemysłowej we
Lwowie (1923-24) w pracowni Kazimierza Sichulskiego oraz w Paryżu
u F. Legera (1925). Malował i rysował portrety, pejzaże architekturę
i trawestacje znanych obrazów. Był świetnym karykaturzystą, twórcą scen
satyrycznych o charakterze obyczajowym i politycznym. W latach 1928-1935
przebywał w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku, po czym wrócił do Warszawy,
aby w 1939 r. opuścić Polskę i w 1941 r. zamieszkać w Nowym Jorku.
Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
i Wrocławiu, Muzeum Wojska Polskiego, University of Texas w Austin,
Instytucie Piłsudskiego i Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku.

Darczyńca: KOMBD
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A. Stefański „Willa Grodzkiego”
grafika, wymiary 98 cm x 75 cm, rama drewniana
w kolorze czarnym
Obraz przedstawia Willę Grodzkiego przy ul. Smolnej we Włocłwaku
(1920–1930). W latach 60–tych w willi mieściła się dyrekcja
Zakładów Azotowych Włocławek, po wybudowaniu biur był to klub
pracowników zakładu.
Praca z 2017 r., sygnowana w prawym dolnym rogu nazwiskiem
A. Stefański.

Darczyńca: Anwil S.A.
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Lampa pokojowa
designerski dodatek z włocławskiego fajansu
Lampa pokojowa z ręcznie malowaną podstawą fajansową,
regionalny motyw kwiatowy w formie róży kujawskiej, abażur
w kolorze beżowym, wysokość lampy 35 cm.
Tradycja produkcji włocławskiego fajansu sięga roku 1873, kiedy
to uruchomiono pierwszą fabrykę. Wówczas zaczęto produkować
talerze, misy, zestawy pojemników kuchennych, serwisy śniadaniowe
oraz obiadowe, a także dużą gamę galanterii fajansowej. Nieliczne
produkty ozdabiano zdobionymi, wielobarwnymi motywami
kwiatowymi, czyniąc z przedmiotów użytkowych dzieła sztuki.

Darczyńca: Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski
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Jacek Sowicki, „Coś w trawie”
akwarela, akwatinta, wymiary 55 cm x 50 cm, rama prosta
w kolorze srebra patynowanego
Jacek Sowicki (ur. 1948 r.) - w latach 1966-1968 student Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, wydział malarstwa, potem w latach
1968-1973 Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Specjalizacja
w katedrze grafiki warsztatowej, pracownia prof. Andrzeja
Rudzińskiego. W roku 1973 dyplom z wyróżnieniem, w 1984 r.
powrót do Akademii - asystent w pracowni grafiki prof. Romana
Artymowskiego. Ponad 20 wystaw indywidualnych, obecnie
wykładowca grafiki, malarstwa i typografii w WSISiZ w Warszawie.

Darczyńca: Galeria Roka
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Kaszmirowy szal męski
czarny szalik, wykończony frędzelkami, 100% czystego kaszmiru
Produkt marki „Eagle Products” (ponad stuletnia tadycja), edycja
limitowana z wyszywanym logiem Europejskiego Komitetu
Regionów. Długość z frędzelkami 215 cm, szerokość 30 cm.
Włókna kaszmirowe, z których wyprodukowano szalik to zasługa kozy
Cashmere, która zamieszkuje na terenach środkowej Azji. Kozy są
hodowane na wysokości 5000 m n.p.m, bo tylko w takich warunkach
mogą rozwinąć się miękkie, puszty włosy. Z sierści jednej kozy
powstaje ok. 100 g przetworzonego produktu właśnie tyle ile jest
potrzebne do wytworzenia jednego szalika. To sprawia, że kaszmir
jest najcenniejszym i prawdopodobnie najdroższym włóknem.

Darczyńca: Przewodniczący Europejskiego Komitetu
Regionów Karl-Heinz Lambertz
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Andrzej Wasilewski, „Warszawa Sejm RP”
akwarela i tusz, wymiary 27 cm x 21 cm, rama w kolorze
cieniowanego brązu ze złoceniem wewnętrznym
Obraz przedstawiający gmach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
od strony ul. Wiejskiej w Warszawie. Praca posiada certyfikat
autentyczności z podpisem malarza. W komplecie granatowe etui
z okolicznościową plakietką.

Darczyńca: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński
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Medale igrzysk polonijnych
komplet 3 medali okolicznościowych (złoty, srebrny i brązowy),
atłasowa podstawa, rama w kolorze brązu,
wymiary oprawy 44 cm x 28 cm
Zestaw medali okolicznościwych z podobizną Mikołaja Kopernika
wybitych z okazji XVIII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych
Toruń 2017.

Darczyńca: Prezydent Torunia Michał Zaleski
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Karta z podpisem Marcina Gortata
autograf, oprawa, wymiary 44 cm x 42 cm,
rama w kolorze startego beżu
Oprawiona karta z podpisem Marcina Gortata – reprezentanta
Polski, od sezonu 2013/14 zawodnika Washington Wizards.

Darczyńca: Prezydent Torunia Michał Zaleski
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Zestaw „leć Kamil, leć”
miniatura kombinezonu skokowego (dł. 45 cm), T-shirt z podobizną
Kamila Stocha i kartka z autografami skoczków narciarskich
Najważniejszym elementem zestawu jest wielokolorowy kombinezon
narciarski marki Berdax z autografem Kamila Stocha. Warto wiedzieć, że
w produktach marki Berdax Adam Małysz zdobył medale na olimpiadzie
w Vancouver oraz mistrzostwach świata w Sapporo, natomiast Polska
drużyna z Kamilem Stochem na czele w Val di Fiemme (2013 rok)
wywalczyła brązowy medal, a on sam indywidualnie złoty medal.
Biały bawełniany T-Shirt (unisex, rozmiar M) z podobizną Mistrza Stocha
pochodzi z najnowszej, oficjalnej kolekcji Kamila Stocha (KAMILAND by
Kamil Stoch), z jego mottem, które brzmi: „Collect Your Victories”.
W komplecie karta ze zdjęciem polskiej drużyny skoczków narciarskich po
zdobyciu Pucharu Narodów w sezonie 2016/2017. Na kartce autografy
złożyli: Adam Małysz, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Kamil Stoch.

Darczyńca: Kamil Stoch
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Portret Marszałka Józefa Piłsudskiego
wydruk na płótnie, wymiary 39,5 cm x 52 cm,
rama satynowa ciemnozłota
Kopia obrazu jednego z najsłynniejszych polskich malarzy batalistów
Wojciecha Kossaka drukowana na płótnie. Marszałek ukazany jest
w popiersiu, twarz ujęta w 3/4, zwrócony lekko w lewą stronę. Ubrany
jest w charakterystyczny mundur z licznymi odznaczeniami, dłonie
złożone ma na rękojeści swojej szabli na wysokości piersi. Piłsudski
ma przenikliwe spojrzenie wyrażające mądrość i spokój, skupione
wprost na widzu.
Oryginał obrazu powstał w 1928 roku, znajduje się w Muzeum
Narodowym w Warszawie.

Darczyńca: KOMBD
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Koszulka z autografem Marcina Gortata
koszulka z serii Washington Wizards Fast Break Replica
Marcin Gortat to polski koszykarz, wychowanek Łódzkiego Klubu
Sportowego, reprezentant Polski, od sezonu 2013/14 zawodnik
Washington Wizards.

Darczyńca: Anwil S.A.
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Andrzej Goiński „Na linie”
zdjęcie w technice czarno-białej, wymiary 64 cm x 50 cm,
rama w kolorze czarnym
Zdjęcie wykonane podczas Slackline Games w Toruniu w 2017
roku. Przedstawia dwóch linoskoczków chodzących po linach ponad
dachami toruńskiej starówki. W tle postać kota.

Darczyńca: Autor
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Iwona Jabłońskaja, Święta Rodzina
z zajączkami
linoryt, wymiary 50 cm x 40 cm, rama w kolorze czarnym
Kopia grafiki Albrechta Dürera wykonana w 2007 r. przez studentkę
kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, pod kierunkiem
prof. Marka Basiula.

Darczyńca: Wydział Sztuk Pięknych UMK
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