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„Architektura i pejzaż Florencji”  
– Michał Błędowski  

Akwarela, drewniana rama w srebrnym odcieniu  
o wymiarach 55 cm x 70 cm 

Obraz wykonany przez studenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, 
uczestnika warsztatów „Architektura i pejzaż Florencji”, odbywających 
się w marcu 2018 r. w Fundacji Romualdo Del Bianco we Florencji, 
zorganizowanych przez prof. Mieczysława Ziomka. Praca przedstawia 
fragment katedry Santa Maria del Fiore. Malowidło utrzymane w chłodnych 
barwach – wyjątek stanowi czerwień katedralnej kopuły.

Darczyńca: Michał Błędowski 
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 Zdjęcie z autografem  
– Łukasz L.U.C. Rostkowski

Kolorowy fotos, czarna rama o wymiarach 51 cm x 42 cm,  
passe-partout w jasnym odcieniu

Zdjęcie z  autografem Łukasza L.U.C Rostkowskiego – producenta 
muzycznego, kompozytora, autora tekstów oraz reżysera wideoklipów 
i  koncertów, nagrodzonego m.in. Paszportem Polityki, Mateuszem 
Trójki, Wrocławską Nagrodą Muzyczną i Yachem. W 2015 roku z Janem 
Featem założył REBEL BABEL ENSEMBLE – transkulturowy, 
międzynarodowy Big-Band, w którym zagrało już kilka tysięcy muzyków 
z  całej Europy. Zdjęcie sygnowano podczas włocławskiego koncertu 
z okazji Święta Województwa 2018.

Darczyńca: Łukasz L.U.C. Rostkowski 
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Zdjęcie z autografem – Natalia Kukulska
Kolorowy fotos, czarna rama o wymiarach 42 cm x 45 cm,  

passe-partout w jasnym odcieniu 

Zdjęcie z autografem Natalii Kukulskiej – piosenkarki, autorki tekstów, 
producentki muzycznej.  Debiutowała w 1986 r. albumem Natalia, 
zawierającym piosenki skierowane do dzieci. W latach późniejszych 
wydała 12 płyt, z których trzy uzyskały status złotej, a jedna status 
platynowej płyty. Laureatka wielu nagród muzycznych; w  1997, 
2001, 2008 i  2011 uzyskała nominacje do nagrody polskiego 
przemysłu fonograficznego – Fryderyka. Zdjęcie sygnowano podczas 
włocławskiego koncertu z okazji Święta Województwa 2018.

Darczyńca: Natalia Kukulska
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„Chełmno – Fara”  
– Teodozja Bujnowska-Niedzielska  

Pastele olejne, drewniana rama o wymiarach 71 cm x 66 cm,  
passe-partout w odcieniu beżowym  

Obraz wykonany w 2018 r. podczas VIII Ogólnopolskiego Pleneru 
Malarskiego w Powiecie Chełmińskim, organizowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Chełmnie oraz Urząd Gminy Lisewo. 
Przedstawia widok na Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Chełmnie z perspektywy żabiej. 
Autorka jest absolwentką PWSSP we Wrocławiu. Zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem oraz projektowaniem i realizacją tkanin 
artystycznych. Brała udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.  

Darczyńca: Teodozja Bujnowska-Niedzielska
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„Mury obronne Chełmna” 
 – Teodozja Bujnowska-Niedzielska 

Batik, drewniana rama w kolorze złotego brązu  
o wymiarach 79 cm x 57 cm, passe-partout w jasnym odcieniu 

Obraz wykonany w 2017 r. podczas VII Ogólnopolskiego Pleneru 
Malarskiego w Powiecie Chełmińskim, zorganizowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Chełmnie oraz Urząd Gminy Lisewo. 
Przedstawia fragment murów obronnych w Chełmnie w otoczeniu 
zieleni. 
Autorka jest absolwentką PWSSP we Wrocławiu. Zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem oraz projektowaniem i realizacją tkanin 
artystycznych. Brała udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.  

Darczyńca: Teodozja Bujnowska-Niedzielska
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„Zachód słońca” – Janina Voit  
Pastele olejne, rama srebrna o wymiarach 69 cm x 59 cm,  

passe-partout w odcieniu beżowym 

Wielobarwna impresja na temat zachodu słońca wykonana techniką 
pasteli. 

Autorka pracy jest rodowitą torunianką. Malarstwo i rysunek to 
nie jedyne dziedziny, w których Janina Voit odnajduje spełnienie 
artystyczne. Z powodzeniem zajmuje się również twórczością 
literacką.

Darczyńca: Janina Voit 
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„Wisła” – Beata Ciastek
Akwarela, rama w kolorze srebrnym o wymiarach 67 cm x 52 cm 

Obraz wykonany w  2017 r. podczas VII Ogólnopolskiego Pleneru 
Malarskiego w  Powiecie Chełmińskim, organizowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Chełmnie oraz Urząd Gminy Lisewo. 
Autorka jest absolwentką 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: Beata Ciastek
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„Architektura i pejzaż Florencji”  
– Dominika Grzymska  

Akwarela, czarna rama o wymiarach 65 cm x 50 cm

Obraz wykonany przez studentkę Wydziału Sztuk Pięknych UMK 
w Toruniu, uczestniczkę warsztatów „Architektura i pejzaż Florencji”, 
odbywających się w  marcu 2018 r. w  Fundacji Romualdo Del 
Bianco we Florencji, zorganizowanych przez prof. Mieczysława 
Ziomka. Praca utrzymana w kolorystyce chłodnej, przedstawia jeden 
z mostów na rzece Arno wraz z okoliczną zabudową. 

Darczyńca: Dominika Grzymska
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„Architektura i pejzaż Florencji”  
– Piotr Ogorzały

Akwarela, drewniana rama w srebrnym odcieniu  
o wymiarach 70 cm x 55 cm

Obraz wykonany przez studenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK 
w Toruniu, uczestnika warsztatów „Architektura i pejzaż Florencji”, 
odbywających się w marcu 2018 r. w Fundacji Romualdo Del Bianco 
we Florencji, zorganizowanych przez prof. Mieczysława Ziomka. Praca 
przedstawia wielobarwne budynki mieszkalne usytuowane przy 
brzegu rzeki.

Darczyńca: Piotr Ogorzały
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„Architektura i pejzaż Florencji”  
– Dominika Grzymska  

Akwarela, drewniana rama w kolorze antycznego złota  
o wymiarach 58 cm x 68 cm, jasne passe-partout

Obraz wykonany przez studentkę Wydziału Sztuk Pięknych UMK 
w Toruniu, uczestniczkę warsztatów „Architektura i pejzaż Florencji”, 
odbywających się w marcu 2018 r. w Fundacji Romualdo Del Bianco 
we Florencji, zorganizowanych przez prof. Mieczysława Ziomka. Praca 
utrzymana w kolorystyce chłodnej, przedstawia jeden z mostów na 
rzece Arno oraz miejskie zabudowania na tle okolicznych wzniesień.  

Darczyńca: Dominika Grzymska
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„Architektura i pejzaż Florencji”  
– Piotr Ogorzały

Akwarela, drewniana rama w kolorze brązu  
o wymiarach 73 cm x 64 cm, jasne passe-partout

Obraz wykonany przez studenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK 
w Toruniu, uczestnika warsztatów „Architektura i pejzaż Florencji”, 
odbywających się w marcu 2018 r. w Fundacji Romualdo Del Bianco 
we Florencji, zorganizowanych przez prof. Mieczysława Ziomka. Praca 
przedstawia wielobarwne budynki mieszkalne usytuowane przy 
brzegu rzeki.

Darczyńca: Piotr Ogorzały
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„Wieża ciśnień w Chełmnie”  
– Teodozja Bujnowska-Niedzielska 
Pastele olejne, drewniana rama w kolorze żółtym ze złoceniami  
o wymiarach 48 cm x 58 cm, passe-partout w jasnym odcieniu 

Obraz wykonany w 2017 r. podczas VII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego 
w  Powiecie Chełmińskim, organizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Chełmnie oraz Urząd Gminy Lisewo. Przedstawia fragment wieży ciśnień 
w Chełmnie. 
Autorka jest absolwentką PWSSP we Wrocławiu. Zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem oraz projektowaniem i realizacją tkanin artystycznych. Brała udział 
w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.  

Darczyńca: Teodozja Bujnowska-Niedzielska
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„Panorama Chełmna od strony Wisły”  
– Jadwiga Maj 

Pastele olejne, drewniana rama w kolorze brązu ze złoceniami  
o wymiarach 67 cm x 54 cm, passe-partout w jasnym odcieniu

Obraz wykonany w 2016 r. podczas VI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego 
w  Powiecie Chełmińskim, organizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Chełmnie oraz Urząd Gminy Lisewo. 
Autorka jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych UMK w  Toruniu 
i  Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) 
w Gdańsku. Realizuje się w zakresie wielu technik plastycznych m.in. farby 
olejne, akwarela, malarstwo ścienne, sgraffito, rysunek pastelą, prace 
przestrzenne oraz płaskorzeźby ceramiczne o dużych formach. Swoje prace 
prezentowała na 15 wystawach indywidualnych i 30 zbiorowych. Od 2000 
roku jest współorganizatorką i  komisarzem corocznych ogólnopolskich 
plenerów malarskich w powiecie kraśnickim, oddzielnie dla profesjonalistów 
i amatorów, a od 2011 r. w Chełmnie.

Darczyńca: Jadwiga Maj
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„Stare barki na Wiśle”  
– Zbigniew Chromiec  

Olej na płótnie, drewniana rama w kolorze brązu ze złoceniami  
o wymiarach 60 cm x 50 cm

Obraz wykonany w 2018 r. podczas VIII Ogólnopolskiego Pleneru 
Malarskiego w Powiecie Chełmińskim, organizowanego przez Starostwo 
Powiatowe w Chełmnie oraz Urząd Gminy Lisewo. 
Autor jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Stworzył 
pracownię Dawnych Technik Malarskich i Pozłotniczych, funkcjonującą 
do dnia dzisiejszego. Prowadzi prace konserwatorskie przy zabytkach 
sakralnych – ołtarze drewniane, złocenia, malarstwo sztalugowe, malowidła 
ścienne. Malarsko realizuje prace autorskie w obiektach sakralnych – 
Licheń, Gniezno, Reda-Ciechocino, Gdynia, Rumia i in. Uprawia malarstwo 
sztalugowe w następującym zakresie: marynistyka, pejzaż miejski, portret, 
kopie, abstrakcja oraz o tematyce lotniczej.   

Darczyńca: Zbigniew Chromiec
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Plakat z autografami  
– artyści koncertu „Wyspa kina” 

Kolorowy plakat, srebrna rama o wymiarach 71 cm x 101 cm

Plakat w formacie A1, promujący zeszłoroczny koncert „Wyspa kina”, 
odbywający się w Bydgoszczy z okazji Święta Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Na plakacie swoje podpisy złożyli występujący podczas 
koncertu artyści, czołowi przedstawiciele polskiej sceny muzycznej: Wojciech 
Waglewski, Sonia Bohosiewicz, Janusz Radek, Daria Zawiałow, Buslaw, 
Justyna Święc i Joanna Czajkowska-Zoń. 

Darczyńca: HKO 
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„Chata w lesie” – autor nieznany
Olej na płótnie, drewniana rama ze złoceniami  

o wymiarach 50 cm x 50 cm

Obraz wykonany techniką olejną, utrzymany w kolorach ziemi: zieleniach  
i brązach. Przedstawia krajobraz leśny – otoczoną drzewami drewnianą 
chatę na wzgórzu. 

Darczyńca: HKO 
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Płyta winylowa „Paderewski.  
Z archiwum bydgoskiej fonografii”  
– kolekcja Adama Mańczaka w Muzeum  

Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego  
w Bydgoszczy

Płyta winylowa z archiwalnymi nagraniami pierwszych dekad XX-wieku  
jednej z najznakomitszych postaci historii Polski – Ignacego Jana 
Paderewskiego. Płyta jest drugą z kolekcji „Z Archiwum Bydgoskiej 
Fonografii”. Wykonania pochodzące z pierwszej połowy XX w. przenoszą 
w świat romantycznych utworów Fryderyka Chopina, wykonanych przez 
młodopolskiego artystę.  

Darczyńca: KOMBD 
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Zdjęcie z autografem – Andrzej Seweryn 
Oprawiony fotos, złota rama o wymiarach 42 cm x 32 cm,  

passe-partout w kolorze granatowym

Zdjęcie z  autografem Andrzeja Seweryna – znanego polskiego aktora, 
który popularność zdobył na początku lat siedemdziesiątych dzięki rolom 
w  spektaklach Teatru Telewizji. Zagrał w  ponad 40 filmach fabularnych. 
Pracował między innymi z  Andrzejem Wajdą, Andrzejem Żuławskim, 
Giorgio Trevesem, Stevenem Spielbergiem i Agnieszką Holland. Był aktorem 
Comedie Francaise i  członkiem zarządu słynnego paryskiego teatru oraz 
wykładowcą w  Państwowej Wyższej Szkole Sztuki i  Technik Teatralnych. 
W swojej karierze zawodowej wystąpił w ponad 30 spektaklach teatralnych 
w  Polsce i  we Francji. Jest też laureatem wielu prestiżowych nagród 
i odznaczeń. W latach 2008-2011 członek Rady Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej. Od roku 2011 dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie.

Darczyńca: Andrzej Seweryn 
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Quo Vadis – edycja bibliofilska
Księga, format A3 (28x38 cm), 344 str., oprawa twarda 

Bibliofilska edycja najpopularniejszej i  najbardziej docenionej powieści 
Henryka Sienkiewicza, oparta na najlepszych doświadczeniach polskiego 
piśmiennictwa. Zawiera materiał ilustracyjny – 60 zdjęć powstałych na 
podstawie filmu Georga Jacoby i Gabriela d’Annunzio z 1923 roku. Ilustracje 
charakteryzują się klasyczną wiernością historycznym realiom epoki antyku 
oraz szczególną swobodą obrazowania. Książka zaopatrzona jest także 
w dodatkowy materiał plastyczny: inicjały, winiety, ramki, podnoszące jej jakość 
plastyczną. W warstwie językowej oparta na edycji „Pism wybranych”, t. XIII, 
Warszawa 1987, PIW, w znaczący sposób poprawiona. Książka charakteryzuje 
się wysokim poziomem edytorskim i wyjątkową rzetelnością redakcyjną.

Darczyńca: Marszałek Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
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Płaskorzeźba Józefa Piłsudskiego 
Praca gipsowa, złota rama o wymiarach 45 cm x 45 cm 

Płaskorzeźba przestawiająca popiersie Marszałka Józefa 
Piłsudskiego (lewy profil), wykonana z gipsu, pozłacana. Dzieło 
umieszczone na grafitowym tle, otoczonym złotą ramą. Płaskorzeźba 
wykonana przez podopiecznych Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. 
J. Popiełuszki w Górsku z okazji stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Darczyńca: Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku
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   Zestaw komiksów   
Zestaw pięciu komiksów o  wybitnych postaciach związanych 
z województwem kujawsko-pomorskim: Władysławie Raczkiewiczu, 
Janie Czochralskim, ks. Jerzym Popiełuszce, Marianie Rejewskim 
i  św. Janie Pawle II. Komiksy cechują dynamiczne scenariusze 
i  dopracowane ilustracje w  kolorach białym, szarym i  czarnym. 
Edycje limitowane.

Darczyńca:  Marszałek Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
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Zestaw chiński
Zestaw wyjątkowych przedmiotów: tradycyjnej, artystycznej wycinanki 
z papieru (profil kobiety wycięty i umieszczony na płótnie), ozdobnego 
notesu (kolorowa grafika na okładce, kartki z papieru ekologicznego) 
oraz grafiki (wykonanej metodą wytłaczania na metalowej blaszce, 
o wymiarach 26 cm x 29 cm, w złotej ramie), przedstawiającej chińską 
kobietę.

Darczyńca: HKO
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Zestaw japoński
Elegancki zestaw zawierający  pałeczki i łyżkę z drewna bambusowego, 
wyprodukowany przez japońską firmę Utage Irodori Bashi. Sztućce 
umieszczone są w czarnym kartonowym pudełku o wymiarach  
24 cm x 8 cm, wyścielonym materiałem w tym samym kolorze.

Darczyńca: HKO
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„Rób co możesz”  
– Joanna Górska, Rafał Góralski 

Minibillboard, drewniana rama w kolorze białym  
o wymiarach 74 cm x 52 cm

Praca z  galerii bilbordowej, rodzaj „myślącego komunikatu” w  przestrzeni 
miasta. Zachęca do optymistycznego i pozytywnego spojrzenia na nasze życie 
i sytuacje, z którymi na co dzień się stykamy. Artyści przekonują, że tylko od 
nas zależy, jak będzie ono wyglądać, a każdą sytuację możemy wykorzystać, by 
zmienić świat na lepsze.
Galeria Rusz to grupa artystyczna specjalizująca się przede wszystkim 
w kreowaniu prezentacji sztuki w przestrzeni miejskiej. Od 1999 roku artyści 
prowadzą własną galerię bilbordową przy Szosie Chełmińskiej 37 w Toruniu. 
Jest to najdłużej działający projekt tego typu na  świecie, prezentujący sztukę 
na jednym bilbordzie. Grupa tworzy także murale, realizuje akcje plakatowe, 
przeprowadza interwencje i  akcje społeczne w  przestrzeni miasta, a  także 
organizuje Międzynarodowy Festiwal Sztuki na Bilbordach Art Moves.

Darczyńca: Galeria Rusz
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Płyta z autografem  
– Mark Olbrich Blues Eternity

Winylowa płyta Marka Olbricha Blues Eternity  
– Live AT Pamela Blues – z autografami artystów, płyta zawiera 

standardy bluesowe w nowych aranżacjach. 

Mark Olbrich to ceniony basista polskiego pochodzenia, od ponad 
czterdziestu lat mieszkający i tworzący w Londynie. Początki jego muzycznej 
drogi wiążą się z Warszawą lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, gdzie 
współpracował z takimi muzykami jak Zbigniew Hołdys czy Wojciech 
Waglewski. Na początku lat osiemdziesiątych wyemigrował do Wielkiej 
Brytanii. Po latach współpracy z cenionymi angielskimi i amerykańskimi 
bluesmanami zdecydował się na założenie własnego zespołu, który 
nazwał Mark Olbrich Blues Eternity. Obecnie grupę tworzą: Eddie Angel 
(gitara, śpiew), Mark Olbrich (gitara basowa), Igor Nowicki (instrumenty 
klawiszowe), Alessandro Cinelli (perkusja). 

Darczyńca: HKO



 LICYTACJA CICHA

2  0  9 82 0 1 9

Świąteczny obrazek  
– Agnieszka Strzałkowska

Miniobraz, wymiary: 20 cm x 20 cm

Praca wykonana przez uczennicę II klasy Szkoły Przysposabiającej 
do Pracy w ramach zajęć artystycznych w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu. Do jej powstania 
wykorzystano płótno malarskie, masę zdobniczą i farbę kredową. 
Świąteczny motyw pracy i zastosowane techniki podkreślają 
szczególny, odświętny charakter dzieła.

Darczyńca: SOSW w Toruniu
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Kot – Anita Gorząd  
Ceramika, wysokość 44 cm, kolor postarzonej bieli  

z motywami kwiatowymi

Praca wykonana przez uczennicę II klasy Szkoły Przysposabiającej 
do Pracy w ramach zajęć artystycznych w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu. Technika 
zdobnicza decoupage z zastosowaniem farb akrylowych. Figurka, 
utrzymana w stylu romantycznym, stanowi idealną ozdobę każdego 
pomieszczenia.

Darczyńca: SOSW w Toruniu
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Wazon – Paulina Derkowska 
Naczynie vintage, wysokość 15 cm, kolor postarzonej bieli  

z motywem róży

Praca wykonana przez uczennicę II klasy Szkoły Przysposabiającej 
do Pracy w ramach zajęć artystycznych w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu. Technika 
zdobnicza decoupage z zastosowaniem farb akrylowych. Dekoracyjny 
wazon utrzymany jest w stylu romantycznym. Dzięki zastosowanej 
technice uzyskano subtelny efekt postarzenia. 

Darczyńca: SOSW w Toruniu
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Czajnik – drugie życie przedmiotu  
– Monika Śliwa

Czajnik w stylu prowansalskim, model standard, pojemność 2l

Praca wykonana przez uczennicę II klasy Branżowej Szkoły I st. 
w ramach zajęć artystycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu. Technika zdobnicza 
decoupage z zastosowaniem farb akrylowych oraz lakieru. Czajnik 
ozdobiony motywem roślinnym, utrzymany w stylu prowansalskim. 
Nietypowa ozdoba, stworzona z przedmiotu codziennego użytku, 
stanowiąca efektowe wykończenie kuchni.

Darczyńca: SOSW w Toruniu
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Flaga Polski z autografami
Flaga z podpisami reprezentantów Polski  

z Mistrzostw Świata 2018 r., wymiary 113 cm x 70 cm 

Na biało-czerwonej fladze podpisy złożyli: Michał Pazdan, Grzegorz 
Krychowiak, Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek - piłkarze reprezentacji 
Polski, którzy występowali na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej 
mężczyzn w 2018 roku w Rosji (2018 FIFA World Cup Russia).

Darczyńca: KOMBD
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Zestaw Triathlon 
Koszulka damska i książka pt. „Najlepszy, gdy słabość staje się siłą”

Sportowa biała koszulka w  rozmiarze S marki New Balance 
z nadrukiem nawiązującym do wydarzenia „Run Toruń”, wykonana 
w technologii NB Dry. Na koszulce podpisał się Jerzy Górski - polski 
triathlonista, mistrz świata w  podwójnym Ironmanie z  3 września 
1990 (Double Ironman w Huntsville w Alabamie USA). 
W  zestawie książka Łukasza Grassa pt. „Najlepszy – gdy słabość 
staje się siłą” z  autografem głównego bohatera książki – Jerzego 
Górskiego. 

Darczyńca: Stowarzyszenie „Run to Run” 
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Książka „Trening mistrzów” 
Książka „Trening mistrzów – najwięksi trenerzy polskich biegów długich” 
autorstwa Jakuba Jelonka, chodziarza, dwukrotnego reprezentanta Polski 
na Olimpiadach w Pekinie i Rio de Janeiro. Książka dla każdego biegacza 
z  ambicjami ukończenia swojego pierwszego maratonu zawiera cenne 
porady najlepszych trenerów i maratończyków. 
Książka z  podpisem Wandy Panfil polskiej lekkoatletki, zwyciężczyni 
maratonów (w  Nowym Jorku, Tokio, Londynie, Bostonie i  w  Nagoi), 
dwukrotnej olimpijki letnich Igrzysk – w  Seulu w  1988 r. i  w  Barcelonie 
w 1992 roku.

Darczyńca: KOMBD
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Koszulka mistrzyń 
Sportowa koszulka w rozmiarze M z autografami 

Sportowa koszulka damska w  kolorze fuksji z  logo akcji „Mistrzynie 
w szkołach” z autografami: Otylii Jędrzejczak (polska pływaczka), Justyny 
Święty-Ersetic (polska lekkoatletka specjalizująca się w  biegu na 400 
metrów), Julii Michalskiej (polska wioślarka), Oktawii Nowackiej (polska 
pięcioboistka) i  Iwony Guzowskiej (wielokrotna mistrzyni świata i  Europy 
w kick-boxingu i boksie).

Darczyńca: KOMBD
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Koszulka mistrzów  
Koszulka 4F regular fit w rozmiarze XL z autografami 

Męska biała koszulka marki 4F ze srebrnym orłem i logo PKN Orlen na 
przedzie oraz napisem „Polska” na karczku. Z przodu koszulki dwa podpisy 
polskich lekkoatletów: Pawła Wojciechowskiego i Marcina Lewandowskiego. 

Darczyńca: KOMBD
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Zestaw skoczka
Zdjęcie i sportowy bidon o wys. 20 cm z autografem

Bidon marki Kujawy Pomorze z niebieskim ustnikiem, podpisany 
przez szwajcarskiego skoczka narciarskiego Andreasa Küttela 
(mistrz świata z skoczni K-120 Liberec 2009). 
W zestawie zdjęcie sportowca również z jego autografem. 

Darczyńca: KOMBD
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Rękawice MMA
Czarne skórzane rękawice szkoleniowe w rozmiarze S/M z autografem

Rękawice szkoleniowe przeznaczone do treningów i sparingów MMA, 
wykonane z najwyższej jakości skóry syntetycznej zapewniającej 
długotrwałą wytrzymałość i funkcjonalność.  Zastosowano technologię 
pianki o zamkniętych otworach dla lepszej ochrony dłoni. Wnętrze 
pokryte czerwonym materiałem odprowadzającym wilgoć. Pełny pasek na 
nadgarstek zapewnia doskonałe wsparcie nadgarstka i pozwala doskonale 
dopasować się do ergonomii dłoni. Regulowany pasek pozwala na szybkie 
zakładanie i zdejmowanie rękawic. 
Na lewej rękawicy podpis Joanny Jędrzejczyk. To polska zawodniczka boksu, 
muay thai, kick-boxingu oraz mieszanych sztuk walki. Trzykrotna zawodowa 
mistrzyni świata, dwukrotna mistrzyni Europy i czterokrotna amatorska 
mistrzyni świata, a także mistrzyni Europy i pięciokrotna mistrzyni Polski 
w boksie tajskim.

Darczyńca: Patrycja i Przemysław Lipka 
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Zegar kominkowy 
Zegar w kolorze srebrnym, wymiary 30 cm x 25 cm

Kominkowa ozdoba w  kształcie konia wykonana z  tworzywa sztucznego 
w kolorze srebrnym. Piękna dekoracja każdego kominka lub komody. 

Darczyńca: Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny 
Kazachstanu w RP Margulan Baimukhan  
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„Otchłań” – Marcel Woźniak 
Książka z autografem autora, oprawa miękka

„Otchłań” to blisko pięćset stron opisu mistrzowskiego śledztwa 
prowadzonego przez detektywa Leona Brodzkiego, który z wrodzoną 
dociekliwością dąży do rozwiązania najtrudniejszej zagadki w jego życiu.
Woźniak jest jednym z najbardziej uznanych polskich autorów kryminałów 
młodego pokolenia, obok Mroza, Bondy, czy Rogozińskiego. Tworząc nie 
opiera się tylko na sprawdzonych „chwytach kryminalnych”. Budując historię 
osadza wydarzenia w realnych przestrzeniach miejskich. Opisując porachunki 
gangsterskie oprowadza czytelnika po dobrze znanych toruńskich ulicach 
Starego Miasta, urokliwego Bydgoskiego Przedmieścia i największych 
osiedlach jak Rubinkowo czy Koniuchy.

Darczyńca: Marcel Woźniak 
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„Petarda. Historie z młotem w tle”  
– Paweł Fajdek

Ksiązka z autografem autora, oprawa miękka, 304 strony 

Jeden z najbardziej uznanych młociarzy świata – Paweł Fajdek opowiada 
o życiu sportowca.  Książka jest swoistym zobrazowaniem tego, jak marzenia 
małego chłopca o podium mistrzostw świata stają się rzeczywistością. To 
zbiór historii z  sal treningowych, stadionów i  obozów sportowych. Fajdek 
w zabawny sposób opowiada o swojej drodze do sukcesu i z sentymentem 
wspomina ludzi, których na tej drodze spotkał. W książce odnaleźć można 
wiele zabawnych anegdot związanych z zawodami lub kulisami mistrzostw, 
dzięki czemu młociarz staje się bliższy czytelnikowi. Talent, zaangażowanie 
i pasja to klucz do sukcesu, co potwierdzają zawarte w książce wypowiedzi 
sportowców, trenerów i członków rodziny. Całość przeplatana jest zdjęciami 
autorstwa Pawła Skraby i fotosami z prywatnego archiwum Pawła Fajdka.

Darczyńca: Paweł Fajdek 
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Płyta „Kamień” z autografem Kayah
Płyta CD, wydawnictwo Sony Music Poland/Kayax 

Kayah – jedna z najciekawszych muzycznych gwiazd polskiej estrady 
– w 2015 r. obchodziła 20-lecie swojej artystycznej działalności. Z tej 
okazji na rynku ukazała się reedycja jej pierwszej płyty zatytułowanej 
„Kamień”. Zarówno krążek, jak i artystka uzyskali nominację do Fryderyka 
– najważniejszej nagrody muzycznej w Polsce. Na płycie znajduje się 11 
oryginalnych utworów i cztery remixy. Każdy z nich to mieszanka soulu, 
jazzu i R&B. Odnajdujemy tu także regionalny akcent, bowiem wśród takich 
muzyków jak: Krzysztof Pszona, Filip Sojka, Josse Torres, Michał Urbaniak 
znalazł się też Krzysztof Herdzin – wybitny bydgoski muzyk i aranżer, twórca 
m.in. fanfary województwa.

Darczyńca: KOMBD 
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Zestaw „Na szlaku niepodległości”
W komplecie album, moneta i kalendarz ścienny

Publikacja to zbiór zdjęć z  urokliwych zakątków Kujaw i  Pomorza. Opisy 
każdego z  miejsc uzupełniają archiwalne fotografie, wycinki z  gazet, 
urzędowe dokumenty, obwieszczenia i  opisy pozwalające czytelnikowi 
poznać historię kujawsko-pomorskiej ziemi, zrozumieć tradycje i  na nowo 
odkrywać jego piękno.
Numizmat okolicznościowy wydany przez Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w  ramach obchodów 100-lecia niepodległości 
Polski. 
Na kartach kalendarza ściennego zaprezentowani są ułani oraz żołnierze 
Kawalerii i  Artylerii Konnej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej Kujaw 
i  Pomorza w  pełnym umundurowaniu z  proporczykami i  odznakami 
nazwanymi ich imieniem oraz mapy z  dokładnym wskazaniem miejsc, 
w których stacjonowali. 

Darczyńca: IPN Oddział w Gdańsku, Poczta Polska S.A. 
i KOMBD
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„Skaza” – Robert Małecki 
Książka z autografem, oprawa miękka, 568 stron,  

wydawnictwo „Czwarta strona” 

Robert Małecki to toruński miłośnik i  autor kryminałów. Mroczne 
zagadki, nierozwiązane sprawy kryminalne sprzed lat fascynują go 
tak samo jak najlepszych policyjnych śledczych.
„Skaza” to kryminał z  „gęstą intrygą”, jak mawiają krytycy, co 
znaczy dokładnie tyle, że zaprezentowana historia jest przemyślana,  
ciekawa i wciągająca czytelnika. Autor zabiera nas tym razem do 
Chełmży, miasta które skrywa niejedną tajemnicę rodzinną, a  duchy 
przeszłości wracają, by zbrodniarze zostali ukarani. Oczywiście 
wszystkie mroczne zdarzenia osnute żałobną mgłą mają miejsce 
jedynie w  świecie literackim. Świetnie napisana książka uznana za 
jedną z czołowych pozycji polskiej literatury kryminału w roku 2018.

Darczyńca: Robert Małecki
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„Trzy sztuki w Antarktyce”  
– Bartosz Stróżyński 

Książka w miękkiej oprawie, 311 stron
Publikacja autorstwa jednego z uczestników pierwszej artystycznej wyprawy 
polskich twórców do Antarktyki. Bartosz Stróżyński to miłośnik fotografii 
i Antarktyki oraz pomysłodawca projektu o jednakowym tytule. Książka jest 
pewnego rodzaju dziennikiem pokładowym z  wyprawy, której celem było 
spotkanie artystyczne trzech sztuk pod północnym biegunem. Stróżyński 
zaprosił do projektu Adama Nowaka – lidera zespołu Raz, Dwa, Trzy, Rafała 
Kolikowa – scenarzystę oraz operatorów filmowych – Artura Hommana 
i Ksawerego Zylbera. Zapiski i wspomnienia z artystycznego podboju Arktyki 
opowiadają jak fotografia, film i  muzyka w  wykonaniu polskich twórców 
spotkały się na białym lądzie. Wyprawa zakończyła się sukcesem: polski 
artysta pierwszy raz zagrał koncert na Arktyce, powstał film z  wprawy 
i zorganizowano wystawę ze zdjęć zrobionych podczas podróży. Książka jest 
podsumowaniem projektu. 

Darczyńca: Bartosz Stróżyński
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Patera Rosenthal 
Patera porcelanowa, średnica 27 cm, kolor kobaltowy, złocenia

Piękna patera marki Rosenthal – najbardziej cenionego na świecie 
wytwórcy porcelany (niemiecka manufaktura) uchodzącej za syno-
nim klasy i elegancji. 
Naczynie ma kolor głębokiego kobaltu i  zdobiona jest złoconymi 
kwiatami. Kwiatowa dekoracja, która mimo tradycyjnego charakteru 
nosi znamiona nowoczesności pasuje zarówno do wnętrza klasycz-
nego, jak i nowatorskiego. 
Patera pochodzi z lat 30/40-tych XX w. i z pewnością ucieszy ko-
lekcjonerów oraz amatorów ekskluzywnych wnętrz. Klasyczny styl 
i delikatne wzornictwo sprawiają, że porcelana jest ponadczasowa. 

Darczyńca: KOMBD
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Ażurowa łopatka do tortu 
Srebro, długość 20 cm, bogate zdobienie

Piękna ażurowa łopatka do tortu. Bogato zdobiona motywami kwia-
towymi i liściastymi. Całość wykonana ze srebra próby 835 (waga 
srebra 35 g). Trzonek łopatki zakończony jest różą. Ten rodzaj wzor-
nictwa w sztuce nazywany jest typem Hildescheimer Rose. Ten typ 
wzornictwa był bardzo popularny w latach 20-tych ubiegłego stule-
cia. Czerpak zaś dekorowany jest liśćmi i owocami winogron. Mimo, 
iż zdobienia są bogate ich ażurowy charakter nadaje przedmiotowi 
lekkości i sprawia, iż wzory nie przytłaczają wizualnie, ale nadają de-
likatności. 

Darczyńca: KOMBD
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Wazon Rosenthal 
Biała porcelana, kolor kobaltowy, złocenia, wysokość 20 cm,  

średnica wlewu 6 cm

Wazon z białej porcelany, który powstał w najsłynniejszej manufakturze 
Rosenthal w Selb w Niemczech. 
Wazon jest pozłacany, ma kolor głębokiego kobaltu i zdobiony jest kwia-
tami koloru złotego, zaś wypełnienie płatków kwiatu jest białe. U  pod-
stawy i wlewu widnieją pasma barbanckiego złocenia. Klasyczny w for-
mie i wykonaniu wazon datowany jest na lata 40-te XX w.

Darczyńca: KOMBD
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Dwie filiżanki do espresso, Rosenthal   
Biała porcelana, złocenia, typ Donatello z ok. 1910 r.

Dwie gustowne filiżanki mokka do espresso z podstawkami wyko-
nane z białej porcelany. Filiżanki wykonane zostały w stylu Art Deco, 
charakteryzującym się umiłowaniem geometrii, powtarzalnym i sto-
nowanym wzornictwem. Filiżanki mają ciekawy kształt spłaszczonej 
klepsydry. Zarówno filiżanki (otoczka wlotu i podstawy oraz uchwyt), 
jak i spodki są złocone. To typ złocenia barbanckiego, w które wkom-
ponowane są błękitne pasy. 

Darczyńca: KOMBD
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„Witold Sobociński”  
– album z autografem artysty 

Edycja limitowana, format A4, oprawa twarda, 211 stron, język angielski

Wyjątkowa publikacja, w której Witold Sobociński opowiada o swoim życiu 
i twórczości, wzbogacona unikatowymi archiwalnymi fotografiami. Sobociń-
ski wspomina swoje dzieciństwo i  ścieżkę kariery, opisuje także pracę nad 
wybranymi filmami. Album zachwyca swoim wykonaniem – na stronach 
w kolorze czerni zamieszczono zdjęcia pokryte lakierem punktowym, co na-
daje publikacji eleganckiego charakteru. 
Zmarły pod koniec ubiegłego roku Sobociński to jeden z najbardziej cenio-
nych polskich operatorów filmowych. Jako samodzielny autor zdjęć zadebiu-
tował w 1967 r. filmem „Ręce do góry”. Współpracował m.in. z Andrzejem 
Wajdą, Jerzym Hasem, Romanem Polańskim i Andrzejem Żuławskim. Od 
1980 roku realizował się także jako wykładowca w PWSFTviT w Łodzi. Pod-
czas  26. edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmo-
wych CAMERIMAGE otrzymał Nagrodę za Całokształt Twórczości.

Darczyńca: Fundacja Tumult
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„Siwy fryz” – Ewa Lutrzykowska 
Pastel, rama w kolorze srebrnym o wymiarach 42 cm x 55 cm

Dzieło przedstawia głowę konia fryzyjskiego – przedstawiciela rasy 
z historycznej krainy Fryzji w północno-zachodniej Europie. 
Siostra Ewa Lustrzykowska pochodzi z  Gdyni. W  Zgromadzeniu 
Sióstr Pasterek,  jest już od ponad 20 lat. W wolnym czasie oddaje 
się malarstwu. Jej ulubioną techniką są pastele suche. 

Darczyńca: s. Ewa Lutrzykowska
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„Okolice Chełmna” – Lidia Domagała 
Akryl, drewniana rama w kolorze brązu o wymiarach 63 cm x 33 cm 

Obraz wykonany podczas VIII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Po-
wiecie Chełmińskim, organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Cheł-
mnie oraz Urząd Gminy Lisewo. 
Autorka edukację artystyczną rozpoczęła w  Państwowym Liceum Sztuk 
Plastycznych w Opolu. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wro-
cławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła. Dyplom z malarstwa uzyskała w 1985 
roku. Uprawia malarstwo sztalugowe i ceramikę artystyczną. Od 1988 roku 
jest członkiem ZPAP w Zielonej Górze. Jej prace znajdują się w zbiorach 
prywatnych w Austrii, Holandii, Niemczech, USA, Czechach, Słowacji, Fran-
cji, Polsce oraz w Konsulacie RP na Litwie. Brała udział w licznych wysta-
wach indywidualnych i  zbiorowych w  kraju i  za granicą, m.in. w  Czechach, 
Słowacji i Francji.

Darczyńca: Lidia Domagała
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Zdjęcie z autografem – Anita Lipnicka
Kolorowy fotos, czarna rama o wymiarach 42 cm x 45 cm,  

passe-partout w jasnym odcieniu

Zdjęcie z  autografem Anity Lipnickiej – piosenkarki i  autorki tek-
stów. Debiutowała jako wokalistka popowego zespołu Varius Manx. 
W  kolejnych latach artystka z  powodzeniem kontynuowała karierę 
solową, by następnie rozpocząć współpracę z  Johnem Porterem. 
W listopadzie 2017 r. ukazał się szósty studyjny solowy album Anity 
Lipnickiej, zatytułowany „Miód i dym”. Zdjęcie sygnowano podczas 
chełmińskiego koncertu z okazji Święta Województwa 2018. 

Darczyńca: Anita Lipnicka
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„Architektura i pejzaż Florencji”  
– Piotr Ogorzały 

Olej na płótnie, drewniana rama w kolorze czarnym  
o wymiarach 44 cm x 64 cm, jasne passe-partout

Obraz wykonany przez studenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK 
w Toruniu, uczestnika warsztatów „Architektura i pejzaż Florencji”, 
odbywających się w marcu 2018 r. w Fundacji Romualdo Del Bianco 
we Florencji, zorganizowanych przez prof. Mieczysława Ziomka. Pra-
ca przedstawia kolorowe budynki przy jednej z florenckich uliczek. 

Darczyńca: Piotr Ogorzały
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„Architektura i pejzaż Florencji”  
– Weronika Machowicz 

Akwarela, drewniana rama w kolorze brązowym ze złoceniami  
o wymiarach 41 cm x 59 cm, szare passe-partout

Obraz wykonany przez studentkę Wydziału Sztuk Pięknych UMK 
w Toruniu, uczestniczkę warsztatów „Architektura i pejzaż Florencji”, 
odbywających się w 2017 r. we Florencji, zorganizowanych przez prof. 
Mieczysława Ziomka. Praca przedstawia posąg Porwanie Sabinek 
autorstwa Giambologny, stanowiący część wielkoksiążęcego wypo-
sażenia Loggia dei Lanzi przy Piazza della Signoria we Florencji.

Darczyńca: Weronika Machowicz
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 „The ancient art of shadow plays”  
Album, format A4, oprawa twarda 

Niezwykła publikacja przybliżająca sztukę chińskiej gry cieni w nie-
konwencjonalnej oprawie. Zawiera przykłady dwóch szkół tej po-
pularnej w  Chinach sztuki. Pierwsza z  nich pochodzi z  prowincji 
Yunmeng i charakteryzuje się m.in. gładkimi krawędziami, symetrią, 
jasnymi kolorami, podstawą drugiej są natomiast artystyczne wyci-
nanki z papieru, cechujące się elegancją, alternatywnym projektem 
i  delikatnym rytownictwem. Publikacja zawiera przykłady wspo-
mnianych technik, obrazujących przedstawioną w niej historię. 

Darczyńca: HKO
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Zestaw Madonny 
W komplecie kolekcja znaczków „Madonny Kresowe” oraz publikacja  

pt. „Szlakiem gotyckich figur. Madonny i piety”
Publikacja autorstwa Ewy Krupy to przewodnik po kościołach oraz sank-
tuariach Kujaw i Pomorza, w których znajdują się rzeźby Madonny z Dzie-
ciątkiem lub Piety. Dawniej rzeźby te wkomponowane były w każdy niemal 
ołtarz kościoła. Dziś gotyckie rzeźby można spotkać już jedynie w  części 
z nich. Przewodnik ilustrowany zdjęciami oprowadza czytelnika po świąty-
niach opisując jednocześnie ich historię.
Kolekcja znaczków „Madonny Kresowe” to trzeci folder prezentujący czte-
ry znaczki z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Są to odwzorowania 
obrazów Madonn Kresowych zabieranych przez wysiedlanych z  ojcowizny 
rodaków. Zmuszeni do osiedlenia się w nowym miejscu zabierali z sobą to, 
co dla nich najcenniejsze i  co było pamiątką po ich poprzednim życiu. Na 
znaczkach zaprezentowane zostały obrazy: Matki Bożej Łuckiej (z kościoła 
w Siedlcach), Matki Bożej Królowej Korony Polskiej (z Muzeum Archidie-
cezjalnego we Wrocławiu i kościoła w Gryfinie) oraz Matki Bożej Zbaraskiej 
(kościół w Przemyślu).

Darczyńca: Poczta Polska i KOMBD
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Zestaw papieski
Publikacja, moneta okolicznościowa i certyfikat

Wyjątkowy zestaw upamiętniający św. Jana Pawła II – patro-
na województwa kujawsko-pomorskiego. Komplet składa się  
z  pamiątkowego dokumentu z  kanonizacji Karola Wojtyły (z  pod-
pisami: ks. Sławomira Odera, ks. bpa Andrzeja Suskiego, ks. bpa 
Wiesława Meringa, Ks. Stanisława Gębickiego, ks. bpa Józefa Sza-
mockiego), monety okolicznościowej wydanej przez Mennicę Pol-
ską (Św. Jan Paweł II. Przyjaciel młodzieży) oraz publikacji „Ocalić 
dziedzictwo. Świętemu Janowi Pawłowi II – wdzięczni Mieszkańcy 
województwa kujawsko-pomorskiego”, przypominającej nauki Ojca 
Świętego (twarda oprawa, 522 strony). 

Darczyńca: HKO
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Zestaw strażacki 
Czapka rogatywka OSP i pluszak Pies Strażacki

Zestaw zawierający oryginalną czapkę rogatywkę OSP w  rozmia-
rze 56, wykonaną przez Wytwórnię Umundurowania Strażackiego 
oraz pluszową zabawkę – Psa Strażackiego o wys. 57 cm, ubranego 
w mundur strażacki.

Darczyńca: Zarząd Wojewódzkiej OSP RP
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Zimowy pejzaż z Barcic – Piotr Ogorzały 
Akwarela, rama w kolorze złotym, o wymiarach 51 cm x 45 cm,  

passe-partout w jasnym odcieniu

Obraz przedstawia widok z  okna w  scenerii zimowej, utrzymany 
w szarej tonacji. 
Piotr Ogorzały jest studentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest uczestnikiem wielu plene-
rów malarskich.

Darczyńca: Piotr Ogorzały
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Widok na drogę wiejską zimą  
– Dominika Grzymska 

Akwarela, rama srebrno-niebieska, o wymiarach 51 cm x 45 cm,  
passe-partout w jasnym odcieniu

Dzieło przedstawia widok na wiejską drogę w scenerii zimowej. Do-
minuje nastrój melancholii, obrazujący surową porę roku, podkreślo-
ny przez zastosowanie szarej tonacji.   
Dominika Grzymska jest studentką Wydziału Sztuk Pięknych Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest uczestnikiem wielu 
plenerów malarskich.

Darczyńca: Dominika Grzymska
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Koszula męska z Indonezji 
Dł. 75 cm, dł. rękawa 62 cm, rozm. kołnierzyka 46, rozmiar XXL

Bawełniana koszula męska z podszewką w kolorze czarnym z na-
drukowanym ludowym motywem koguta i ornamentem kwiatowym, 
pochodząca z Indonezji. Zapakowana w eleganckie pudełko w kolorze 
fioletowym, z wytłaczanym motywem roślinnym.

Darczyńca: KOMBD
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Zestaw skoczków narciarskich 
W zestawie miniatura kombinezonu, oficjalny znaczek pocztowy  

i zdjęcia z autografami

Miniatura (45 cm) granatowo-malinowego kombinezonu skoczka narciar-
skiego polskiej marki Huligan’s kierowanej przez Marcelinę Hulę. Kombine-
zon wykonany z certyfikowanego przez FIS materiału dostarczonego przez 
Schoeller Textilles. Na przedzie autograf Kamila Stocha. 
W komplecie pakiet zdjęć z autografami skoczków narciarskich. Trzy indywi-
dualne (Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Stefan Hula) i całej reprezentacji po 
zdobyciu Pucharu Narodów w sezonie 2016/2017. Zestaw uzupełnia folder 
ze znaczkiem „Sukcesy polskich skoczków narciarskich” wydany przez Pocz-
tę Polską SA. Projekt graficzny znaczka autorstwa Igora Żukowicza. Znaczek 
został wprowadzony do obiegu 18 listopada 2017 roku podczas zawodów 
Pucharu Świata w Wiśle.

Darczyńca: Kamil Stoch i Poczta Polska SA
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Koszulka z podpisem  
Włodzimierza Lubańskiego  

Koszulka z podpisem polskiego piłkarza, który z reprezentacją Polski 
zdobył mistrzostwo olimpijskie w  1972 r. oraz uczestniczył w  mi-
strzostwach świata 1978 r. Jeden z  najskuteczniejszych strzelców 
w historii narodowej kadry.
Włodzimierz Lubański od wielu lat mieszka w  Belgii. Skutecznie  
buduje markę Polska, będąc wspaniałym Ambasadorem nasze-
go kraju. Do koszulki dołączona jest płyta DVD z  uroczystej Gali  
z okazji Jubileuszu Jego 70-tych urodzin, którą ambasada zorgani-
zowała w lutym 2017 roku. 

Darczyńca: Ambasador RP w Królestwie Belgii  
Artur Orzechowski  
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Pióro Ambasador 
Pióro wieczne, rozmiar stalówki – M, dwa naboje w zestawie

Seria Ambasador reprezentuje wszystko to, co w klasycznych artyku-
łach piśmiennych najważniejsze. Dwukolorowy ring (biało-czerwony) 
nawiązujący do flagi podkreśla szacunek i przywiązanie do wielowie-
kowej kultury, tradycji, historii oraz polskich symboli narodowych. 
Korpus w kolorze szlachetnej czerni ze srebrnymi wstawkami (klips, 
sekcja i stalówka). Na czarnej skuwce widnieje napis „Wojewoda Lu-
buski – Władysław Dajczak”. 
Całość zapakowana w eleganckie, czarne etui z flagą, z odchylanym 
wiekiem. Na wierzchu wytłoczony napis „Lubuski Urząd Wojewódzki”.

Darczyńca: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak
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Sanatorium „Przy Tężni”  
– Jerzy Mikołajczak 

Pastel, tusz, drewniana rama o wymiarach 43 cm x 33 cm,  
passe-partout w jasnym odcieniu

Obraz przedstawia inowrocławskie sanatorium „Przy Tężni”. Autor 
mieszka i pracuje w Bydgoszczy. Ukończył Akademię Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku w roku 1972. Sztukę projektowania stawia na równi 
z rysunkiem artystycznym oraz malarstwem. Prace Jerzego Miko-
łajczaka znajdują się w kolekcjach polskich i zagranicznych, co jest 
wynikiem uczestnictwa w licznych wystawach zbiorowych i indywi-
dualnych. Jego pejzaże są obiektem szczególnego zainteresowania 
koneserów wizerunku architektury polskiej i zagranicznej.

Darczyńca: Jerzy Mikołajczak
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Panorama Torunia – Michał Cander 
Olej na płótnie, drewniana rama o wymiarach 89 cm x 75 cm

Obraz przedstawia panoramę Torunia o zachodzie słońca. Dzieło utrzy-
mane jest w ciepłej tonacji. Michał Cander jest absolwentem Państwo-
wego Liceum Sztuk  Plastycznych w Bydgoszczy i absolwentem Wydziału 
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (specjalizacja z malarstwa). Zajmuje się 
malarstwem, grafiką wydawniczą i  projektowaniem wnętrz. Wiceprezes 
Zarządu Okręgu ZPAP w  Bydgoszczy w  latach 1990–1992. Od roku 
2005 do 2009 członek zarządu Bydgoskiego Stowarzyszenia Arty-
stycznego. Jego prace znajdują się w  zbiorach Muzeum we Włocławku, 
Muzeum w Grudziądzu, BWA w Bydgoszczy, AMU Center w Kopenha-
dze oraz w wielu zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (USA, Niemcy, 
Wlk. Brytania, Finlandia, Austria, Włochy, Francja, Japonia). 

Darczyńca: Michał Cander
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Texas set 
Kubek z podkładką

Pamiątkowy zestaw prezentowy z Teksasu, zawierający ceramiczny 
kubek o pojemności 450 ml i ceramiczną kwadratową (9x9 cm) 
podkładkę. Naczynia z nadrukiem w kolorze fioletowym z żółtymi  
i białymi napisami.

Darczyńca: HKO
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Wino Botalcura El Delirio Reserva  
Syrah Malbec 

Chilijskie wino czerwone, 375 ml, opakowanie kartonowe

Czerwone wino wytrawne pochodzące z  Chile (region Maule),  
wytwarzane ze szczepów syrah (60%) i malbec (40%). Przyjemne 
i nieco uwodzicielskie w smaku. Głęboki rubinowy kolor i atrakcyjny 
aromat, wyczuwalne dojrzałe jagody, wiśnie, fiołki, odrobina czarne-
go pieprzu i orzechów. W ustach obfite, obecne są delikatne taniny, 
zaokrąglone nutami wanilii.
Butelka w eleganckim kartonowym opakowaniu.

Darczyńca: KOMBD
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Traktat o sposobie bicia monety   
(Monete cudende Ratio) – Mikołaj Kopernik  

Reprint, format A4, 84 str., oprawa twarda, obicie skórzane

Wyjątkowa publikacja, zawierająca przedruk rękopisu Mikołaja Kopernika, 
a także tłumaczenie dzieła w języku łacińskim, polskim i angielskim. 
Traktat Mikołaja Kopernika o  reformie monety pruskiej powstał w  trzech 
wersjach w latach 1517-1526. Znamy go z kilku odpisów i tłumaczeń, które – 
jak dowodzi analiza treści – stanowią kolejne redakcje jednej rozprawy. Tekst 
pierwszej wersji został spisany po łacinie w 1517 r. i określany jest zazwyczaj 
jako Rozmyślania (Meditata). Wersja druga, nazwana w XVI wieku Modus 
cudendi monetam, była niemieckim tłumaczeniem łacińskiego traktatu Me-
ditata z 1517 r. Trzecia wersja traktatu monetarnego, zwana Monete cudende 
ratio, zachowała się w trzech kopiach i powstała najprawdopodobniej przed 
kwietniem 1526 r. W wersji tej, opartej częściowo na tekście z 1517 r., wzbo-
gacona została część dotycząca teorii pieniądza, a  zwłaszcza podkreślone 
zostało spodlenie monety jako jedna z głównych przyczyn upadku państwa. 

Darczyńca: Marszałek Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
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Zestaw grafik  
– Frederike von Hellermann 

Zestaw trzech grafik, wykonanych techniką druku szablonowego,  
obrazujących trzy historyczne okresy Saksonii-Anhaltu (kraju związ-
kowego w Niemczech, ze stolicą w Magdeburgu). 
Dysk z Nebry (Epoka Brązu) jest uznawany za najstarsze artystycz-
ne przedstawienie kosmosu i jedno z najbardziej istotnych odkryć 
archeologicznych ubiegłego stulecia; Otton I Wielki (Średniowiecze) 
był królem Niemiec i cesarzem Zachodu; budynek szkoły Bauhaus 
w Dessau (współczesność) to jedna z ikon architektury nowoczesnej. 

Darczyńca: KOMBD
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Kosz spod tężni 
Zestaw upominkowy w plecionej skrzynce, zawierający produkty  
sygnowane marką firmy PUC. W skład zestawu wchodzą kosme-
tyki (krem do pielęgnacji stóp, krem do pielęgnacji rąk, odżywka do 
włosów, żel do kąpieli i pod prysznic, balsam do ciała, żel pielęgnu-
jąco-rozgrzewający, mydło glicerynowe, sole kąpielowe) oraz sól spo-
żywcza.

Darczyńca: Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek SA
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Pucharek Jeffersona 
Pucharek cynowy, wys. 6 cm, śr. 8 cm

Kopia upamiętniająca dwa srebrne pucharki, jakie Thomas Jeffer-
son otrzymał od swojego przyjaciela i nauczyciela, George’a Wythe’a. 
Kilka lat później Jefferson wysłał otrzymane naczynia, wraz z dwo-
ma innymi, do złotnika Johna Letelier z prośbą o ich  przetopienie 
i stworzenie ośmiu mniejszych miseczek, które zostały wysłane do 
posiadłości Jeffersona w Monticello i służyły mu do jego śmierci. 
Cynowa kopia wytworzona została przez firmę Salisbury, kontynu-
ującej tradycyjne rzemiosło, wykonywane ręcznie. 

Darczyńca: Marszałek Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
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Panorama Grudziądza  
– Jadwiga i Marek  

Czarneccy
Fotograficzna panorama pionowa przedsta-

wiająca widok na Górę Zamkową z Wieżą 
Klimek oraz bulwary Wiślane, czarna rama,  

o wymiarach 29 cm x 73 cm

Urok fotograficznych panoram pionowych 
polega na możliwości obserwacji krajobrazu 
i architektury miast pod kątem patrzenia 150 
do 220 stopni. Panoramy wykonywane są 
z  wysokości nie przekraczającej 150 metrów, 
aparatem z  wymienną optyką, umożliwiają-
cym stosowanie zarówno obiektywów szero-
kokątnych, jak i z długą ogniskową. Zmienia się 

również perspektywa wynikająca z faktu, że domy i ulice znajdujące się 
bezpośrednio pod dronem są widoczne z góry, a w miarę podnoszenia 
wzroku również z  boku. Tak prezentowane krajobrazy miejskie ukazują 
piękno miast i miasteczek z  lotu ptaka w perspektywie niemożliwej do 
uzyskania za pomocą pojedynczego kadru.

Darczyńca: Jadwiga i MarekCzarneccy
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Panorama Mogilna  
– Jadwiga i Marek  

Czarneccy 
Fotograficzna panorama pionowa przed-

stawiająca klasztor pobenedyktyński i rzekę 
Pannę z bulwarami, czarna rama,  

o wymiarach 29 cm x 73 cm

Urok fotograficznych panoram pionowych 
polega na możliwości obserwacji krajobrazu 
i architektury miast pod kątem patrzenia 150 
do 220 stopni. Panoramy wykonywane są 
z wysokości nie przekraczającej 150 metrów, 
aparatem z  wymienną optyką, umożliwiają-
cym stosowanie zarówno obiektywów szero-
kokątnych, jak i  z  długą ogniskową. Zmienia 

się również perspektywa wynikająca z faktu, że domy i ulice znajdujące 
się bezpośrednio pod dronem są widoczne z góry, a w miarę podnosze-
nia wzroku również z boku. Tak prezentowane krajobrazy miejskie uka-
zują piękno miast i miasteczek z lotu ptaka w perspektywie niemożliwej 
do uzyskania za pomocą pojedynczego kadru.

Darczyńca: Jadwiga i Marek Czarneccy
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Panorama Torunia   
– Jadwiga i Marek  

Czarneccy 
Fotograficzna panorama pionowa przedsta-
wiająca widok na Urząd Marszałkowski WKP 

oraz toruńskie Stare Miasto., czarna rama,  
o wymiarach 29 cm x 73 cm

Urok fotograficznych panoram pionowych 
polega na możliwości obserwacji krajobrazu 
i architektury miast pod kątem patrzenia 150 
do 220 stopni. Panoramy wykonywane są 
z wysokości nie przekraczającej 150 metrów, 
aparatem z  wymienną optyką, umożliwiają-
cym stosowanie zarówno obiektywów szero-
kokątnych, jak i  z  długą ogniskową. Zmienia 

się również perspektywa wynikająca z faktu, że domy i ulice znajdujące 
się bezpośrednio pod dronem są widoczne z góry, a w miarę podnosze-
nia wzroku również z boku. Tak prezentowane krajobrazy miejskie uka-
zują piękno miast i miasteczek z lotu ptaka w perspektywie niemożliwej 
do uzyskania za pomocą pojedynczego kadru.

Darczyńca: Jadwiga i Marek Czarneccy
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Kosz Pomorski 
Kosz produktów regionalnych z Pomorza

Koszt zawiera ekologiczne, regionalne produkty z Pomorza: borowiki 
szlachetne suszone (40 g), syrop z mniszka lekarskiego (200g), kon-
fiturę szlachecką z truskawek (340 g), syrop z pędów sosny (150 g),  
borówkę z gruszką po pomorsku (300 g), nalewkę jeżynową (200 
ml, 32%).

Darczyńca: Marszałek Województwa Pomorskiego  
Mieczysław Struk
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Zdjęcie dawnego Ciechocinka  
Fotos czarno-biały, drewniana rama w odcieniu zielono-złotym  

o wymiarach 104 cm x 84 cm, passe-partout w jasnym odcieniu 

Wielkoformatowa czarno-biała fotografia przedstawiająca niedziałający już 
Basen Termalno-Solankowy w latach jego świetności. Basen powstał w latach 
1930–1932 według projektu R. Gutta i A. Szniolista, a w jego uroczystym 
otwarciu, 4 czerwca 1932 roku, wziął udział prezydent II RP Ignacy Mościcki. 
Basen ten był największą tego typu budowlą w Europie, a zasolenie wody 
w nim było zbliżone do poziomu zasolenia Morza Śródziemnego. W 1993 
roku kąpielisko zostało wpisane do rejestru zabytków. 

Darczyńca: Marszałek Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
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 Pejzaż morski – Krzysztof Porębski
Olej na płótnie, drewniana rama w kolorze brązowym  

o wymiarach 64 cm x 83 cm

Obraz przedstawiający trzy statki pod banderą holenderską, 
znajdujące się na morzu podczas zachodu słońca. Malowidło 
utrzymane jest w  ciepłych barwach, z  widocznymi pociągnięciami 
pędzla i grubo nałożoną farbą. 
Autor od 2000 r. jest uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Wąbrzeźnie. Bierze czynny udział w konkursach organizowanych 
na terenie powiatu wąbrzeskiego i nie tylko. Jego dorobek jest bardzo 
bogaty, przeważają dzieła przedstawiające w  sposób realistyczny 
krajobrazy i architekturę. 

Darczyńca: Krzysztof Porębski 
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Tradycyjne malowidło kirgiskie 
Technika nadruku automatycznego, złota bogato zdobiona rama  

o wymiarach 32 cm x 45 cm 

Przykład tradycyjnego malarstwa kirgiskiego. Malowidło 
przedstawiające kobietę i mężczyznę, ubranych w kolorowe stroje, 
wykonane na specjalnej wypukłej, zdobionej płytce, osadzonej na 
czarnym aksamicie, w bogato zdobionej złotej ramie, z rzeźbionym, 
ażurowym wzorem kwiatowym wokół.  

Darczyńca: Misza Kopacz
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Fartuch Mistrza  
Fartuch kuchenny Roberta Makłowicza z autografami 

Biały fartuch kuchenny wykonany z  bawełny i  poliestru. Idealny dla 
każdego mistrza kuchni. Fartuch ma regulowane paski, dzięki czemu 
da się go dopasować go do każdego typu sylwetki oraz dwie kieszenie, 
w których można przechować akcesoria używane podczas gotowania. 
Na fartuchu widnieją dwa autografy: Roberta Makłowicza (krytyka 
kulinarnego, autora i gospodarza programów kulinarnych) i Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Mistrz 
podróży kulinarnych miał go na sobie podczas kręcenia filmu 
promującego jubileuszową X edycję Kujawsko-Pomorskiej Gęsiny na 
św. Marcina.

Darczyńca: Robert Makłowicz
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Tradycyjny strój ludowy z Kirgistanu 
W komplecie płaszcz i kałpak 

Kałpak, bo tak nazywane jest to męskie nakrycie głowy, uszyte jest z dwóch 
kawałków filcu. Niegdyś nosili go wszyscy Kirgistańczycy (od chłopców do 
starców we wszystkich grupach społecznych), dziś używany jest jedynie 
w dni świąteczne. Aktualnie stanowi jedną z najpopularniejszych pamiątek 
kirgistańskich. Kształt kałpaka symbolizuje kirgiskie góry, biały kolor 
czystość, uczciwość i świętość. Określony symbol mają także hafty wyszyte 
na białym filcu (zazwyczaj odnoszą się do historii rodziny, z której pochodzi 
jego właściciel i nawiązują do wartości przez nią wyznawanych). 
Gruby płaszcz uszyty z sukna z domieszką wełny to czepken. Noszony jest 
zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Turkusowy płaszcz w rozmiarze 
56 jest bogato wyszywany białymi i złotymi nićmi. Haft wzorem nawiązuje 
do zdobień na kałpaku, co oznacza, że oba przedmioty należały do jednej 
osoby (zazwyczaj każdy członek rodziny miał swój przypisany wzór haftu). 
Stroje zawsze są haftowane ręcznie, głównie przez najstarsze kobiety rodu.

Darczyńca: Misza Kopacz
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O obrotach sfer niebieskich  
– edycja bibliofilska  

Reprint, wymiary: 20,5 cm x 29 cm x 7,2 cm; 282 strony; papier czerpany 
(kresy i żeberka); oprawa: brązowa skóra, spięta dwiema spinkami; opakowanie: 
drewniana szkatuła o wymiarach 29 cm x 41 cm x 7,5 cm z wygrawerowanym  

i złoconym tytułem, wyściełana jutą 

Książka jest wyjątkowym świadectwem udziału nauki i kultury polskiej wśród 
dokonań cywilizacyjnych innych narodów. Jest także doskonałym upominkiem 
dla wybranych gości i klientów z kraju i zagranicy. Kopia faksymilowa wzorowana 
jest na jednym z jedenastu oryginalnych egzemplarzy. Dzieło wydrukowane 
zostało na papierze ręcznie czerpanym ze znakami wodnymi metodą druku 
offsetowego. Sam papier wykonany jest z włókien bawełnianych, kolorowany 
domieszką lnu i odtworzony według pierwowzoru, na zamówienie wydawcy, 
przez jedną z europejskich papierni. Znaki wodne (filigrany) zostały skopiowane 
ze wspomnianego woluminu. Karty książki zostały ręcznie zszyte jednym 
sznurkiem z naturalnymi więzami i kapitałką szytą na bloku książki.

Darczyńca: Ryszard Szymański, Rotary Club  
Młyniec Drugi 
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Komplet srebrnej biżuterii 
W zestawie kolczyki i zawieszka 

Oba elementy mają kształt kwiatka pięciopłatkowego. Środki 
wypełniają drobne cyrkonie. Biżuteria wykonana jest ze srebra próby 
925. Kolczyki typu sztyft umożliwiają szybkie i łatwe zapięcie. To 
drobna biżuteria dodająca uroku każdej stylizacji bez względu na wiek. 
Jubiler Karkosik to firma jubilerska z długimi tradycjami. Na rynku 
istnieje już od prawie trzydziestu lat. Jest oficjalnym autoryzowanym 
dystrybutorem uznanych światowych marek, zajmuje się także 
wytwarzaniem biżuterii z bursztynu, kamieni ozdobnych, 
naturalnych, pereł oraz kryształów Swarovskiego. Poza biżuterią 
posiada w asortymencie również, zegary szafkowe, szkło ozdobne  
i inne artykuły dekoracyjne.

Darczyńca: Jubiler Karkosik 
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Komplet srebrnej biżuterii   
W zestawie kolczyki i zawieszka 

Oba elementy wykonane są w całości ze srebra próby 925 i zdobione 
są cyrkoniami. Długość kolczyków to 1 cm, a zawieszki 2 cm.  Kolczyki 
typu sztyft. Zawieszka dostosowana jest do łańcuszka typu żmijka 
lub drobna pancerka. Biżuteria pasuje do kobiety w każdym wieku, 
idealna na prezent.
Jubiler Karkosik to firma jubilerska z długimi tradycjami. Na rynku 
istnieje już od prawie trzydziestu lat. Jest oficjalnym autoryzowanym 
dystrybutorem uznanych światowych marek, zajmuje się także 
wytwarzaniem biżuterii z  bursztynu, kamieni ozdobnych, 
naturalnych, pereł oraz kryształów Swarovskiego. Poza biżuterią 
posiada w  asortymencie również, zegary szafkowe, szkło ozdobne 
i inne artykuły dekoracyjne.

Darczyńca: Jubiler Karkosik 
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Komplet srebrnej biżuterii
Zestaw składa się ze srebrnej zawieszki (próba 925) o długości 3,5 cm,  
kolczyków (typ zamknięcia sztyft) i  bransoletki (dł. 18 cm). Każdy 
z  elementów ma kształt podłużnej łezki z  ażurowym zdobieniem 
i  czarnym onyksem. Biżuteria znajduje się w  ozdobnym etui koloru 
czerwonego.
Firma 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 Niemczech.

Darczyńca: Firma ADA-PLUS 
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Komplet srebrnej biżuterii   
Zestaw składa się ze srebrnej zawieszki (próba 925) o długości 
3,5 cm, kolczyków (typ zamknięcia sztyft) i bransoletki (dł. 18 cm). 
Biżuteria w kształcie ażurowego listka, zdobionego podłużnym 
czarnym onyksem. Biżuteria znajduje się w ozdobnym etui koloru 
czerwonego.
Firma 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 Niemczech.

Darczyńca: Firma ADA-PLUS 
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Komplet srebrnej biżuterii 
Zestaw składa się ze srebrnej zawieszki (próba 925) o długości 3,5 cm, 
kolczyków (typ zamknięcia sztyft) i bransoletki (dł. 18 cm). Biżuteria  
w kształcie połączonych ze sobą kół o różnej grubości, znajduje się  
w ozdobnym etui koloru czerwonego.
Firma 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 Niemczech.

Darczyńca: Firma ADA-PLUS 
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Komplet srebrnej biżuterii 
Zestaw srebrnej biżuterii (próba 925) składa się z zawieszki o długości 
4 cm, kolczyków (typ zamknięcia sztyft) i bransoletki (dł. 18 cm). 
Biżuteria w kształcie połączonych ze sobą w ciekawy wzór trójkątów 
z turkusa i srebra, znajduje się w ozdobnym etui koloru czerwonego.
Firma 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 Niemczech.

Darczyńca: Firma ADA-PLUS 
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Komplet srebrnej biżuterii 
Zestaw składa się ze srebrnej zawieszki (próba 925) o długości 4 cm, 
kolczyków (typ zamknięcia sztyft) i bransoletki (dł. 18 cm). Biżuteria 
w kształcie połączonych ze sobą w ciekawy wzór trójkątów z szarego 
kamienia jubilerskiego i srebra, znajduje się w ozdobnym etui koloru 
czerwonego.
Firma 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 Niemczech.

Darczyńca: Firma ADA-PLUS 
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Komplet srebrnej biżuterii 
Zestaw składa się ze srebrnej zawieszki (próba 925) o długości  
4,5 cm, kolczyków (typ zamknięcia bigiel angielski) i bransoletki  
(dł. 18 cm). Kolczyki i zawieszka w kształcie ażurowej łezki ozdobionej 
kamieniem Piasek pustyni. Bransoletka składa się z połączonych ze sobą 
naprzemiennie ażurowych srebrnych elementów oraz kamienia Piasek 
pustyni. Biżuteria znajduje się w ozdobnym etui koloru czerwonego.
Firma 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 Niemczech.

Darczyńca: Firma ADA-PLUS 
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Komplet srebrnej biżuterii 
Zestaw składa się ze srebrnej zawieszki (próba 925) o długości 3  cm, 
kolczyków (typ zamknięcia sztyft) i bransoletki (dł. 18 cm). Biżuteria 
w kształcie finezyjnych splotów, znajduje się w ozdobnym etui koloru 
czerwonego.
Firma 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 Niemczech.

Darczyńca: Firma ADA-PLUS 
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Koszulka Mistrza   
Koszulka z własnoręcznym autografem Kamila Stocha,  

czarna rama o wym. 63,5 cm x 94 cm 

Biały T-shirt (rozmiar M, unisex) wykonany z najwyższej jakości bawełny  
z nadrukowaną podobizną Kamila Stocha i autografem trzykrotnego 
mistrza olimpijskiego.

 Darczyńca: Telewizja Toruń
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 Zestaw „Pan Tadeusz” – edycja bibliofilska 
książki oraz publikacja multimedialna  

z odczytem Aktorów Polskiego Teatru w Wilnie
Książka w formacie A3 (28 cm x 38 cm), 336 str., oprawa ze skóry  
naturalnej, bogato tłoczonej trzema kliszami i złoconej; w komplecie  

publikacja w formacie DL wraz z pendrivem
Wyjątkowa odsłona poematu Mickiewicza w oprawie zaprojektowanej przez firmę 
Hübel&Denck, (tłoczenie kilkoma kolorami, naturalnie garbowana cielęca skóra, 
ręcznie malowana). Książka 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”. Książka zawiera 
52 ilustracje, a także inicjały, winiety oraz złocenia. Z kolei publikacja wydana przez 
Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny to pierwszy tego typu projekt – 
nagranie poematu Mickiewicza polszczyzną autora. Publikacja składa się z drukowanej 
broszury i pendrive’a z nagranym czytaniem aktorów wileńskiego Polskiego Teatru. 

Darczyńca: Wydawnictwo Młotkowski  
i Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny 
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Kolekcja Series veterum librorum ex officina 
typographica Thoruniensi 

Kolekcja Series veterum librorum ex officina typographica Thoruniensi 
jest serią wydawnictw faksymilowych, przygotowanych z oryginałów 
starych druków  wydanych w  Toruniu w  latach: 1604, 1754, 1651. 
Oryginały pochodzą ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej. Kopie 
faksymilowe wydano staraniem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w Wydawnictwie Młotkowski. 
Zestaw zawiera trzy publikacje, każda w twardej oprawie obciągniętej 
jasną skórą. 

Darczyńca: Książnica Kopernikańska 
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Gra karciana Staropolski Wokabularz  
Liczba graczy: 2; czas rozgrywki: 20 minut; Wiek: 8+

Staropolski wokabularz to pierwsza gra wydawana przez Książnicę 
Kopernikańską. Pojedyncza rozgrywka trwa około 20 minut i  jest 
przeznaczona dla 2 graczy. Autorami gry są Mateusz Pitulski 
i Przemysław Chudzik, a o piękną oprawę graficzną zadbał Bartłomiej 
Kordowski. Gracze wcielają się w postacie spiskowców, którzy zbierają 
się na strychach i  w  piwnicach, by grać w  „Staropolski wokabularz” 
i w ten sposób chronić narodowe dziedzictwo, czerpać zeń siłę do walki 
z zaborcami oraz ćwiczyć intelekt.

Darczyńca: Książnica Kopernikańska 
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Widok z ul. Biskupiej - Anna Lewalska 
Płaskorzeźba z gipsu, drewniana rama o wymiarach 31 cm x 22 cm 

Dzieło wykonane podczas VIII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego 
w  Powiecie Chełmińskim, organizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Chełmnie oraz Urząd Gminy Lisewo. Przedstawia widok z ulicy Biskupiej 
w Chełmnie. 
Autorka to mieszkanka Wejherowa, duchowej stolicy Kaszub. Absolwentka 
studiów Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych, specjalność 
Animacja Kultury przy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zorganizowała 
4 wystawy indywidualne. Stosuje różne techniki. Lubi rysunek: ołówkiem, 
piórkiem, kredką. Maluje temperą i  olejem. Z  lubością wycina w  linoleum 
dla późniejszej odbitki graficznej. Ulubione tematy: kwiaty, pejzaż wiejski 
i miejski.

Darczyńca: Anna Lewalska
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Kosz dolnośląski  
Kosz produktów regionalnych  z Województwa Dolnośląskiego 

W zestawie ekologiczne, regionalne produkty z  Dolnego Śląska: 
miód nektarowy lipowy, syrop malina z  lipą pasteryzowany, 
olej z  ostropestu tłoczony na zimno, ekologiczny dżem z  aronii 
z  dodatkiem soku jabłkowego, chałwę lnianą cytrynową oraz 
czekoladową pocztówkę. Kosz wzbogacony przewodnikiem po 
Dolnym Śląsku oraz kalendarzykiem kieszonkowym

Darczyńca: Marszałek Województwa Dolnośląskiego 
Cezary Przybylski 
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Kosz świętokrzyski
Kosz produktów regionalnych  z Województwa Świętokrzyskiego

W zestawie ekologiczne, regionalne produkty z województwa 
świętokrzyskiego: wino półsłodkie białe Odesa (750 ml), 
dwa opakowania śliwek w czekoladzie oraz gadżety: dwie 
publikacje przybliżające czytelnikowi informacje o województwie 
świętokrzyskim, długopis i ołówek w srebrnym etui oraz moneta 
dwuzłotowa z edycji kolekcjonerskiej.

Darczyńca: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
Andrzej Bętkowski 
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Woskowy Pałac Kultury i Nauki
Świeczka 3D w kolorze srebrnym 

Rękodzieło w kształcie Pałacu Kultury i Nauki. Wysoka na 24 cm 
świeczka odtwarza wszystkie detale budynku. Czas palenia świecy 
to 72 h. 
Świeczka została wykonana przez firmę Candellana. To polski 
producent, który w Toruniu tworzy świece będące niemal dziełami 
sztuki. Świeczki oprócz swojej podstawowej funkcji stanowią także 
element dekoracyjny będący doskonałym uzupełnieniem wystroju 
wnętrz. 

Darczyńca: Canadellana 
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Woskowy flaming
Świeczka 3D w kolorze dark pink

Rękodzieło w kształcie flaminga, który jest najmodniejszym 
elementem dekoracyjnym sezonu 2018/2019. Przedmiot stanowić 
będzie odważny i wyrazisty akcent każdego wnętrza. Wysokość 
świeczki to 18 cm, a czas jej palenia to 24 h. 
Świeca typu hand made wykonana została przez toruńskiego 
producenta – firmę Candallana, która tworzy świece będące 
niemal dziełami sztuki. Produkowane ręcznie odzwierciedlają każdy 
ze szczegółów przedmiotu lub zwierzęcia, które odwzorowują. 
Świeczki oprócz swojej podstawowej funkcji stanowią także element 
dekoracyjny będący doskonałym uzupełnieniem wystroju wnętrz. 

Darczyńca: Canadellana 
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Woskowy zegar
Świeczka 3D w stylu belle epoque 

Klasyczna forma świecy-zegara doskonale uzupełni tradycyjne 
wnętrza, a kolor blue metalic nada im wyrazistości i oryginalności. 
Przedmiot został wykonany z największą precyzją i oddaje wszystkie 
szczegóły zegarów powstałych w XIX w. Świeczka ma 26,5 cm 
wysokości a czas jej palenia to 90 h.
Produkt typu hand made wyprodukowany przez toruńskiego 
producenta – firmę Candellana. Świece produkowane są głównie 
na rynek zagraniczny (Paryż, Tokio, Dubaj, New York), w Polsce są 
niemal niedostępne. Designerskie świece podkreślą innowacyjność 
aranżacji, jak i zaskakują niepowtarzalnym urokiem.

Darczyńca: Canadellana 
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Ceramiczna misa duża  
– Kazimierz Kalkowski

Naczynie ozdobne, wys. 17 cm, śr. 24 cm
Wyjątkowa, zaskakująca niecodzienną formą i  kunsztem rzemieślniczym, 
ozdobna misa wykonana autorską techniką kamionki szkliwionej, wypalana 
w temperaturze 1250˚C. 
Autorem misy jest ceniony artysta – Kazimierz Kalkowski. Studiował 
malarstwo w gdańskiej PWSSP pod okiem niezwykłego malarza Kazimierza 
„Kacha” Ostrowskiego. Jednocześnie uczył się ceramiki i wiele lat pracował 
w macierzystej uczelni jako asystent. Jest wyjątkowym artystą. Porusza się 
w wielu dziedzinach twórczości plastycznej. Tworzy oryginalne, oszałamiające 
kunsztem i  wirtuozerią rzeźby ceramiczne. Jest wielką indywidualnością. 
Swoje wizje artystyczne zamyka w groteskowych scenach przypominających 
estetykę Boscha, Schulza, Witkacego czy Brueghela. Ma za sobą wiele wystaw 
indywidualnych i zbiorowych, od Stanów Zjednoczonych po Japonię.

Darczyńca: Kazimierz Kalkowski 
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Ceramiczna misa – Kazimierz Kalkowski
Naczynie ozdobne, wys. 7 cm, śr. 23 cm,  

zdobione naturalnym złotem
Wyjątkowa, zaskakująca niecodzienną formą i kunsztem rzemieślniczym, 
ozdobna misa wykonana autorską techniką kamionki szkliwionej, wypalana  
w temperaturze 1250˚C. Naczynie w kolorze czerwonym z białymi motywami, 
zdobione naturalnym złotem. 
Autorem misy jest ceniony artysta – Kazimierz Kalkowski. Studiował 
malarstwo w gdańskiej PWSSP pod okiem niezwykłego malarza Kazimierza 
„Kacha” Ostrowskiego. Jednocześnie uczył się ceramiki i wiele lat pracował 
w macierzystej uczelni jako asystent. Jest wyjątkowym artystą. Porusza się 
w wielu dziedzinach twórczości plastycznej. Tworzy oryginalne, oszałamiające 
kunsztem i wirtuozerią rzeźby ceramiczne. Jest wielką indywidualnością. 
Swoje wizje artystyczne zamyka w groteskowych scenach przypominających 
estetykę Boscha, Schulza, Witkacego czy Brueghela. Ma za sobą wiele wystaw 
indywidualnych i zbiorowych, od Stanów Zjednoczonych po Japonię.

Darczyńca: Kazimierz Kalkowski 
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Zestaw „Moja ojczyzna”
W komplecie przewodnik, trzy pocztówki i znaczek  

z limitowanej edycji
Publikacja autorstwa Ewy Krupy powstała w  ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa. Z uwagi na obchody 100-lecia niepodległości Polski w publikacji 
opisano 129 miejsc (placów, pomników, tablic pamiątkowych, głazów, ulic 
i  patronaty szkół i  innych placówek w  80 miejscowościach Kujaw i  Pomorza) 
upamiętniających tamte wydarzenia. Publikacja w miękkiej oprawie ma 180 stron.
Znaczek pocztowy „Polska moja ojczyzna” graficznie nawiązuje do flagi Polski, 
wprowadzono go do obiegu w dniu 2 maja 2018 r. w Święto Flagi.
Zestaw uzupełniają pocztówki, na których umieszczono prace ze zbiorów 
Muzeum Etnograficznego im. M. Prüfferowej w  Toruniu nawiązujące 
tematycznie do walk niepodległościowych. Dwie kartki pionowe, które 
przedstawiają obraz „Powrót do Macierzy” W. Chrzanowskiego i  rzeźbę 
„Piłsudski walczy z  czerwonym smokiem” Z. Słoniny oraz poziomą 
przedstawiającą obraz „Cud nad Wisłą” J. Jarosz.

Darczyńca: KOMBD 
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Komplet srebrnej biżuterii
Zestaw składa się z kolczyków typu sztyft i zawieszki. Całość wykonana 
jest ze srebra próby 925. Długość kolczyków to 12 mm, a zawieszki 
15 mm. Zarówno kolczyki, jak i  zawieszka kształtem przypominają 
czteropłatkowy kwiat, którego płatki zdobione są drobnymi 
cyrkoniami. Uwagę przykuwają duże kamienie (cyrkonie) umieszczone 
w centralnej część kolczyków i zawieszki. Komplet idealny dla kobiety, 
która preferuje drobną, ale wyrazistą  biżuterię. 
Jubiler Karkosik to firma jubilerska z  długimi tradycjami. Na rynku 
istnieje już od prawie trzydziestu lat. Jest oficjalnym autoryzowanym 
dystrybutorem uznanych światowych marek, zajmuje się także 
wytwarzaniem biżuterii z bursztynu, kamieni ozdobnych, naturalnych, 
pereł oraz kryształów Swarovskiego. Poza biżuterią posiada 
w  asortymencie również, zegary szafkowe, szkło ozdobne i  inne 
artykuły dekoracyjne.

Darczyńca: Jubiler Karkosik  
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Komplet srebrnej biżuterii 
Zestaw składa się z kolczyków i zawieszki. Wszystkie elementy wykonano 
ze srebra próby 925. Długość zawieszki to 2 cm, a  kolczyków 12 mm. 
Zawieszka ma szerokie ogniwo łańcuchowe dzięki czemu pasuje do 
różnego typu łańcuszków. Zarówno kolczyki, jak i  zawieszka kształtem 
przypominają romb (karciane karo). Całość zdobiona jest cyrkoniami – 
dużą pośrodku kolczyków i zawieszki oraz drobnymi na pozostałej części 
biżuterii. Komplet idealnie uzupełni dowolną stylizację i  nada blasku 
każdej kobiecie. 
Jubiler Karkosik to firma jubilerska z  długimi tradycjami. Na rynku 
istnieje już od prawie trzydziestu lat. Jest oficjalnym autoryzowanym 
dystrybutorem uznanych światowych marek, zajmuje się także 
wytwarzaniem biżuterii z bursztynu, kamieni ozdobnych, naturalnych, pereł 
oraz kryształów Swarovskiego. Poza biżuterią posiada w  asortymencie 
również, zegary szafkowe, szkło ozdobne i inne artykuły dekoracyjne.

Darczyńca: Jubiler Karkosik  
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Zakaz kąpieli na plaży w San Escobar  
– Jerzy Stachura

Olej na płótnie, drewniana rama o wymiarach 107 cm x 87 cm  
w odcieniu jasnozielonym 

Pejzaż marynistyczny w stylu impresjonistycznym. Jerzy Stachura to 
poeta, bard, malarz. Bratanek i uczeń sławnego Edwarda Stachury. 
Laureat wielu konkursów poetyckich. Wydał 12 tomików poezji, 
jedną mikropowieść „Mleczne bary” i unikalną płytę z piosenkami 
Edwarda Stachury. Od dziewięciu lat uprawia malarstwo. Swoje 
prace wystawia w kraju, a także w Szwecji i Niemczech. 

Darczyńca: SOS Music 
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Figurka byka
Ozdoba szklana, wys. 13 cm, dł. 24 cm 

Szklana figurka byka w  kolorze chabrowym, pochodząca 
z hiszpańskiej Pampeluny, w której odbywają się słynne encierros – 
gonitwy byków i ludzi po ulicach miasta. 

Pampeluna leży w północnej Hiszpanii i jest stolicą prowincji Navarra 
– regionu partnerskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Darczyńca: HKO 
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Kayah i Bregović
Winylowa płyta z autografem artystów  

Muzyczne dzieło Kayah i Gorana Bregovicia wydane zostało  
12 kwietnia 1999 roku. Usłyszymy tu połączenie współczesnego 
popu i folkloru bałkańskiego z rodzimą tradycją ludową. Płyta zawiera 
muzykę góralską, cygańską, śpiewy biesiadne, a nawet echa kolędy 
„Bóg się rodzi”. Album sprzedał się w nakładzie ponad 700 tysięcy 
egzemplarzy w Polsce i zdobył status diamentowej płyty, stając się 
jednym z największych sukcesów artystyczno-komercyjnych lat 90.

Darczyńca: KOMBD 
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Zimowy pejzaż  
– Barbara Brendel-Kwiatkowska

Technika mieszana, drewniana rama w kolorze białym  
o wymiarach 27 cm x 29 cm 

Malowidło przedstawia zimowy pejzaż o zachodzie słońca. Na 
pierwszym planie widzimy ośnieżone drzewa, w tle drewnianą chatkę 
wśród połaci śniegu. 
Autorka jest toruńskim lekarzem pediatrą. Malować zaczęła w 2012 r. 
Z pasją rozwija swoje malarstwo artystyczne, a jej ulubione tematy 
to kwiaty, pejzaże i zwierzęta malowane głównie akwarelą, olejem 
na płótnie i akrylem. Wspiera aukcje charytatywne, a obrazy jej 
autorstwa można znaleźć w domach i instytucjach prywatnych m.in. 
w Londynie, Paryżu, Genewie, czy Monachium. 

Darczyńca: Barbara Brendel-Kwiatkowska 
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Toruńska Starówka nocą   
– Barbara Brendel-Kwiatkowska

Olej na płótnie, drewniana rama ze złoceniami  
o wymiarach 50 cm x 33 cm

Wyjątkowa panorama przedstawiająca urokliwe toruńskie stare 
miasto nocną porą.
Autorka jest toruńskim lekarzem pediatrą. Malować zaczęła w 2012 r. 
Z pasją rozwija swoje malarstwo artystyczne, a jej ulubione tematy 
to kwiaty, pejzaże i zwierzęta malowane głównie akwarelą, olejem 
na płótnie i akrylem. Wspiera aukcje charytatywne, a obrazy jej 
autorstwa można znaleźć w domach i instytucjach prywatnych m.in. 
w Londynie, Paryżu, Genewie, czy Monachium. 

Darczyńca: Barbara Brendel-Kwiatkowska 



 LICYTACJA CICHA

2  0  9 82 0 1 9

Sekretarz dwóch papieży – Krzysztof Tadej
Książka z autografem, format A5, 275 str., oprawa twarda

Książka ma formę wywiadu-rzeki z ks. arcybiskupem Mieczysławem 
Mokrzyckim. Składa się z ośmiu części, podzielonych w sposób 
chronologicznie-problemowy. Metropolita lwowski, jedyny Polak 
w historii, który był osobistym sekretarzem dwóch papieży, Jana 
Pawła II i Benedykta XVI, Ks. abp Mokrzycki po raz pierwszy ujawnia 
zdarzenia, o których nigdy nie mówił publicznie. Ukazuje kulisy tego, 
co działo się za murami Watykanu bez udziału kamer i dziennikarzy. 

Darczyńca: KOMBD 
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Gdańska w Bydgoszczy – Jacek Jarętowski
Akwarela, czarna rama o wymiarach 45 cm x 36 cm,  

passe-partout w odcieniu siwym

Obraz przedstawiający jedną z  głównych ulic Bydgoszczy, czyli 
Gdańską. Widok na słynny hotel „Pod Orłem”, autorstwa Jacka 
Jarętowskiego – bydgoskiego artysty malarza, prowadzącego galerię 
autorską. Na obrazie umieszczona srebrna płytka z  życzeniami 
i gratulacjami od Prezydenta Bydgoszczy.

Darczyńca: Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski 
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Skrzynia mazowiecka
Produkty regionalne z Województwa Mazowieckiego

Zestaw produktów regionalnych – jagody z żubrówką, syrop z pigwy, 
żurawina z  gruszką, konfitura z  poziomek oraz miód pszczeli 
wielokwiatowy – w eleganckiej drewnianej skrzyneczce.

Darczyńca: Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik 
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Kosz zachodniopomorski
Produkty regionalne 

z Województwa Zachodniopomorskiego
Zestaw zawiera ekologiczne, regionalne produkty z  województwa 
zachodniopomorskiego: konfiturę szczecińską z  zielonych pomidorów 
(130 ml), zestaw miodów 35 g (rzepakowy, lipowy, gryczany, nektarowo-
spadziowy), miód gryczany nektarowy (500 g), akacjowy miód cedyński 
(250 g), ogórki kołobrzeskie kiszone na naturalnej wodzie solankowej 
(720 ml), pierniczki szczecińskie (150 g), ozdobny piernik szczeciński 
w kształcie statku (40 g), wino wytrawne czerwone Sydonia (750 ml, 13%), 
konfiturę szczecińską z owoców róży (130 ml), keczup dyniowy (300 ml), 
sok z płatków róży fałdzistolistnej (300 ml), cukinię Jägera (300 g). Kosz 
wzbogacony biuletynami o regionalnych smakach Pomorza Zachodniego. 

Darczyńca: Marszałek Województwa  
Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz 
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„Sowo-Słoń” – Cezary Kopik
Rzeźba, drewno, wys. 49 cm

Wykonana z jednego kawałka drewna rzeźba powstała jako powiązanie 
ważnych wartości życiowych: sowy – symbolu mądrości i  słonia – 
symbolu szczęścia. Pierwotnie były to dwie osobne rzeźby, jednak 
dla wzmocnienia wyrazu dzieła autor zdecydował o  ich połączeniu, 
a unikatowość rzeźby stale cieszy się uznaniem miłośników sztuki. 
Cezary Kopik jest zdobywcą wielu nagród w dziedzinie rzeźbiarstwa. 
Jego prace znajdują się w  zbiorach m.in. Muzeum Etnograficznego 
w Toruniu, Muzeum Zamkowego w Kwidzynie, Muzeum Lubelskiego 
w  Lublinie, a  także w  prywatnych zbiorach kolekcjonerów w  kraju 
i  za granicą. Dodatkiem do rzeźby są dwa katalogi artysty z  jego 
autografami.

Darczyńca: Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski 
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Złote serduszko WOŚP
Wisiorek z certyfikatem i zaświadczeniem

Wisiorek w kształcie serca z napisem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
na awersie; wykonany z żółtego złota próby 585 i pokryty czerwoną emalią, 
ma 3 cm wysokości i waży 3,89 g. 
To jedno z  500 serduszek wykonanych w  roku 2000. Do zawieszki 
dołączono certyfikat i  zaświadczenie – całość umieszczona w  ramie 
o wymiarach 47 cm x 67 cm.

 Darczyńca: Konsul Honorowy Litwy Jerzy Bańkowski 
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Mistrzowski zestaw biegacza
W skład zestawu wchodzą kolce i koszulka wielokrotnego mistrza 
Europy i Świata na 800 metrów Adama „Profesora” Kszczota

Biała sportowa koszulka (rozm. M) marki 4F, w której Adam Kszczot 
przygotowywał się do swoich startów podczas Halowych Mistrzostw Świata 
w Birmingham w 2018 roku. Na koszulce autograf mistrza i wynik 1:43:3 – 
rekord Adama Kszczota w biegu na 800 m ustanowiony w 2011 roku. 
Kolce startowe (rozmiar kolca UE 44, US 10) specjalnie wyprodukowane 
dla Adama Kszczota przez markę Nike. Nie istnieje druga taka para. Były 
używane podczas zawodów w 2016 roku zarówno w hali, jak i na otwartym 
stadionie. Na lewym i prawym bucie autograf Adama Kszczota. Na ich bazie 
powstały kolce startowe Nike Zoom 400.

 Darczyńca: Adam Kszczot 
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Zestaw fajansowy
Wielkanocny komplet fajansowy

Fajansowy zestaw wielkanocny, biały w ręcznie malowane niebieskie 
kwiaty. Zawiera ozdobny kieliszek na jajko w kształcie ptaka, solniczkę 
i pieprzniczkę o owalnym kształcie oraz patery na jajka w kształcie 
kury. Zestaw wykonany w Fabryce Fajansu Włocławek.

 Darczyńca: Marszałek Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki 
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Sigismundus III Vasa 
Wódka jabłkowa, poj. 700 ml, 40%., drewniana skrzyneczka  

ze specjalnym grawerem

Tradycyjna wódka jabłkowa przenosi nas w  czasy Zygmunta III 
Wazy. Wyjątkowy smak zawdzięcza wysokiej jakości składnikom 
oraz leżakowanemu destylatowi jabłkowemu. Doświadczenie 
w wytwarzaniu trunków, wyselekcjonowane składniki i przemyślana 
kompozycja decydują o wyjątkowym smaku i aromacie tej wódki.

 Darczyńca: Toruńskie Wódki Gatunkowe 
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Zestaw Thorn i Kreutz Ritter  
Wódka, poj. 2 x 700 ml, 40%, skrzynia ze starego drewna  

ze specjalnym grawerem

Wódki historyczne to połączenie przeszłości z teraźniejszością – 
zapakowane w satynowe, włoskie butelki zamykane na korek. Wódka 
czysta o aksamitnym smaku, który zawdzięcza specjalnie dobranej 
mieszance spirytusów zbożowych. Pięknie zdobiona butelka przenosi 
w świat średniowiecznych kupców hanzeatyckich. To wódka nie tylko 
do konsumpcji, ale i do poczytania o średniowiecznych dziejach. Na 
butelce umieszczono historyczne opisy w dwóch językach: po polsku 
i po niemiecku. 

 Darczyńca: Toruńskie Wódki Gatunkowe 
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Zegarek Swatch  
Unisex, dł. paska – 25 cm, śr. tarczy 3,5 cm

Zegarek na rękę szwajcarskiej marki Swatch. Silikonowy pasek 
pokryty grafiką z  motywami kartograficznymi (tereny Szwajcarii). 
Jasna tarcza z granatowymi wskazówkami.
Firma Swatch to uznana na całym świecie marka, wprowadzona na 
rynek w 1983 r. przez Nicolasa G. Hayek – pomysłodawcę kolorowej 
plastikowej obudowy zegarka, która zdobyła niezwykłą popularność 
wśród miłośników czasomierzy, trwającą nieprzerwanie po dziś dzień. 
Trzy zegarki licytowane osobno.

 Darczyńca: Ambasador Szwajcarii Jürg Burri 
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Norwegia – Ola Walkøv, Per Eide 
Album, format 25 cm x 25 cm, twarda oprawa, 181 stron

Wyjątkowy album przybliżający historię i  kulturę Norwegii oraz jej 
niezwykłe krajobrazy. Książka zabiera czytelnika w  niezapomnianą 
podróż. Zamieszczone w  niej teksty i  bogaty materiał zdjęciowy, 
wykonany przez najlepszych fotografików, doskonale oddają klimat 
i piękno Norwegii, sprawiając, że chcemy poznać ten kraj bliżej.

 Darczyńca: Ambasador Norwegii Olav Myklebust
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Kosz Lubuski 
Zestaw produktów regionalnych z Województwa Lubuskiego

W komplecie ekologiczne regionalne produkty z województwa 
lubuskiego: ocet jabłkowo-miodowy (280 ml), trójniak szprotawski 
(12 %), nalewka z kwiatu czarnego bzu z miętą i miodem akacjowym, 
wino białe półwytrawne Passage (750 ml, 13,5%) w drewnianej 
skrzyneczce. Dodatkiem jest  mały pojemnik na miód w kształcie ula 
oraz łyżeczka zakończona wizerunkiem pszczoły.

 Darczyńca: Marszałek Województwa Lubuskiego 
Elżbieta Anna Polak
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Kosz Podkarpacki 
Zestaw produktów regionalnych z Województwa Podkarpackiego

W komplecie ekologiczne regionalne produkty z województwa 
podkarpackiego: kiszony dereń (185 g), cymes dereniowy (190 g), 
herbata agrestowa (100 g), herbatka leśna z rokitnikiem (100 g), 
suszony dereń bez pestki (50 g), wino czerwone wytrawne Rubus 
(750 ml, 12%), trzy czekolady inspirowane winem: Rose, Cabernet 
Sauvignon i Tokaji (33 g każda). Produkty znajdują się w eleganckim 
wiklinowym koszu w kolorze białym, zamykanym od góry.

 Darczyńca: Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Władysław Ortyl
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Mr. Jones I 
Płaszcz głównego bohatera filmu Agnieszki Holland

Niezwykły rekwizyt z najnowszego filmu w reżyserii Agnieszki Holland „Mr. 
Jones”, zakwalifikowanego do Konkursu Głównego Berlinale 2019. Dzieło 
to oparta na faktach historia życia walijskiego dziennikarza – Garetha 
Jonesa (James Norton), który był jedną z pierwszych osób, opisujących 
Wielki Głód na Ukrainie. Dziennikarskie śledztwo i publikacje Jonesa nie 
tylko uświadomiły Zachodowi, co dzieje się na Ukrainie, ale były też źródłem 
inspiracji dla George’a Orwella do napisania „Folwarku zwierzęcego”. 
Determinację w ujawnianiu prawdy młody dziennikarz przypłacił śmiercią, 
najprawdopodobniej z rąk NKWD.

 Darczyńca: Producenci filmu Agnieszki Holland 
„Mr. Jones” - Klaudia Śmieja, Stanisław Dziedzic
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Mr. Jones II
Rekwizyt z filmu „Mr. Jones”

Grafika wykorzystana w najnowszym filmie w reżyserii Agnieszki Holland 
„Mr. Jones”, zakwalifikowanym do Konkursu Głównego Berlinale 2019. 
Dzieło to oparta na faktach historia życia walijskiego dziennikarza – Garetha 
Jonesa (James Norton), który był jedną z pierwszych osób, opisujących 
Wielki Głód na Ukrainie. Grafika zdobiła ścianę filmowego domu Waltera 
Durantego – korespondenta NYT, rezydującego w Moskwie (postać 
autentyczna). Redaktor włączył się aktywnie w tryby sowieckiej propagandy. 
Po ujawnieniu prawdy nawoływano publicznie do odebrania mu nagrody 
Pulitzera.

 Darczyńca: Producenci filmu Agnieszki Holland  
„Mr. Jones” - Klaudia Śmieja, Stanisław Dziedzic
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„Ikar. Legenda Mietka Kosza”
Płyta winylowa z autografami

Płyta podpisana przez reżysera Macieja Pieprzycę, odtwórcę 
głównej roli Dawida Ogrodnika oraz producentki filmu –  Renatę 
Czarnkowską-Listoś i Marię Gołoś. 
Film oparty jest na biografii tragicznie zmarłego w wieku 29 
lat wybitnego pianisty Mieczysława Kosza. Premiera obrazu 
przewidziana jest na wrzesień 2019 r.

 Darczyńca: Producenci filmu „Ikar. Legenda Mietka 
Kosza” - Renata Czarnkowska-Listoś, Maria Gołoś
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Teatroteka
Zestaw 10 płyt DVD 

Filmowe adaptacje dzieł młodych polskich scenopisarzy, 
wyprodukowanych przez WFDiF, największą państwową 
wytwórnię filmową. Teatroteka prezentuje nowy sposób myślenia 
o adaptacji dzieł teatralnych, zarówno w kontekście artystycznym, 
jak i produkcyjnym. Ideą projektu jest wykorzystanie potencjału 
technologii filmowej i przeniesienie sztuki młodych twórców na 
szklany ekran.

 Darczyńca: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych  
i Fabularnych
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Momenty
Płyta CD z autografem 

Płyta Momenty z autografem Grzegorza Hyżego – polskiego 
piosenkarza i autora tekstów, finalisty trzeciej edycji programu X 
Factor, założyciela i lidera zespołu Grzegorz Hyży & Band. Jest 
laureatem Fryderyka 2018 roku za najlepszy album pop oraz  
nagrody Eska Music Awards w kategorii najlepszy muzyk.

 Darczyńca: Dorota Majewska
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Margaret
Statuetka Glam Awards z autografem Margaret

Szklana statuetka o wys. 28 cm z autografem Margaret – polskiej 
piosenkarki i autorki tekstów, jednej z najpopularniejszych 
idolek muzycznych młodego pokolenia. Jest laureatką wielu 
nagród muzycznych m.in. Eska Music Awards czy SuperJedynki, 
a jej teledyski mają miliony wyświetleń na YouTube. Statuetki 
przyznawane są przez portal Glamki.pl osobom ze świata show-
biznesu oraz Internetu. 

 Darczyńca: Margaret, Dorota Majewska
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Kolor drewna  
Drewniana mozaika, wymiary:  117 cm x 63 cm  

Mozaika wykonana z  364 sosnowych elementów. Każdy element 
został odręcznie wycięty, pomalowany, opalony, a  następnie 
przyklejony do płyty MDF. Dzięki użyciu drewnianych klocków 
o różnej wysokości uzyskany został efekt 3D. Wszystko to wpływa 
na unikatowy charakter wzoru. Jako element dekoracyjny sprawi, że 
wnętrze nabierze charakteru i  niepowtarzalnego klimatu. Możliwe 
zawieszenie w pionie lub poziomie. 

Darczyńca: Marta i Leszek Szydłowscy 
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 Wazon vintage 
Naczynie dekoracyjne, wys. 22 cm

Ręcznie wykonany wazon w  kolorze ecru ze złotym połyskiem 
i  motywem kolorowych róż utrzymany jest w  stylu romantycznym. 
Zdobienie decoupage z użyciem farb akrylowych. Dzięki zastosowanej 
technice uzyskano subtelny efekt postarzenia.  Przedmiot ozdobiony 
subtelną zawieszką z perłami.

Darczyńca: Zakład Opiekuńczo-Lecznicy prowadzony 
przez Zgromadzenie C.M.B.B. „Serafitki” 
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 Wazon vintage 
Naczynie dekoracyjne, wys. 20 cm

Ręcznie wykonany wazon w  kolorze niebieskim z  wielobarwnym 
motywem kwiecistej łąki u  dołu naczynia. Zdobienie decoupage 
z  użyciem farb akrylowych. Dzięki zastosowanej technice uzyskano 
subtelny efekt postarzenia. Przedmiot ozdobiony dekoracyjną zawieszką 
w kształcie serca. 

Darczyńca: Zakład Opiekuńczo-Lecznicy prowadzony 
przez Zgromadzenie C.M.B.B. „Serafitki” 
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 Wazon vintage 
Naczynie dekoracyjne, wys. 20 cm

Ręcznie wykonany wazon w kolorze brzoskwiniowym z motywem 
herbacianych róż. Zdobienie decoupage z użyciem farb akrylowych. 
Dzięki zastosowanej technice uzyskano subtelny efekt postarzenia.  
Wazon ozdobiony dekoracyjną zawieszką z perełkami. 

Darczyńca: Zakład Opiekuńczo-Lecznicy prowadzony 
przez Zgromadzenie C.M.B.B. „Serafitki” 
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 Zestaw dekoracyjny
W komplecie ozdobna butelka (wys. 30 cm),  

dwa kieliszki (wys. 21 cm) oraz drewniana taca (42 cm x 30 cm) 

Artystyczny charakter przedmiotom nadano za pomocą techniki 
zdobniczej decoupage z zastosowaniem farb akrylowych. Utrzymane 
są w tonacji błękitnej, z elementami bieli i pudrowego różu. Motywem 
przewodnim zdobień są kwiaty. Butelka i kieliszki ozdobione są również 
kryształkami.  

Darczyńca: Zakład Opiekuńczo-Lecznicy prowadzony 
przez Zgromadzenie C.M.B.B. „Serafitki” 
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 Świeczniki vintage
Dwa pucharki – świeczniki (wys. 9 cm, śr. 10 cm)  

Przedmioty wykonane techniką zdobnicza decoupage z zastosowaniem 
farb akrylowych. Pucharki utrzymane w tonacji czerwono-
pomarańczowej z motywem kwiatowym umieszczone na drewnianej 
tacce.  

Darczyńca: Zakład Opiekuńczo-Lecznicy prowadzony 
przez Zgromadzenie C.M.B.B. „Serafitki” 
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 Słoneczniki – Ryszard Zbielski
Olej na płótnie, drewniana rama w kolorze brązowym ze złotymi 

zdobieniami, wym. 90 cm x 70 cm 

Martwa natura – bukiet słoneczników w wazonie. Żółte płatki stanowią 
interesujący kontrast z tłem w czerwono-różowym odcieniu. Praca 
wykonana przez niepełnosprawnego mieszkańca Domu Pomocy 
Społecznej w Świeciu.  

Darczyńca: Ryszard Zbielski  
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 Księżycowa Noc III – Krystyna Szalewska
Akwaforta, drewniana rama w kolorze brązowym ze złotymi zdo-

bieniami, wym. 70 cm x 76 cm, passe-partout w odcieniu beżowym 

Krystyna Szalewska jest znaną i cenioną graficzką, podziwianą za 
lekkość i precyzję swych kompozycji. Na szeroki wachlarz kompozycji 
artystycznych artystki składają się obrazy olejne, akwarele, rysunki, 
collage i grafiki. Większość prac to kompozycje niezwykle subtelne, 
delikatne w wyrazie, jednobarwne lub w pastelowych tonacjach 
kolorystycznych, utrzymane w nurcie „realizmu fantastycznego”. Oprócz 
pejzaży, częstymi tematami kompozycji są Madonny, wizerunki kobiet, 
a także bajkowe stwory. Artystka stylizuje swe prace, tworząc ulotny, 
niepowtarzalny klimat rozmarzenia, melancholii za pomocą bogactwa 
subtelnych linii w dekoracyjnych układach.

Darczyńca: Krystyna Szalewska   
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W kuchni Mamy i córki  
– Katarzyna Meller 

Ksiązka z autografem, format:  18 cm x 24 cm, 256 str.,  
oprawa twarda 

Katarzyna Meller (mama trzech dziewczynek, zawodowo właścicielka 
agencji PR oraz włoskiej restauracji Porto Massimo na Saskiej Kępie) 
oddała w  ręce czytelników publikację, w  której oprócz przepisów 
znajdziemy wiele interesujących historii z  życia członków jej rodziny. 
Tradycyjne potrawy stają się pretekstem do przywołania rodzinnych 
tradycji i  anegdot, a  także ulubionych dań członków familii Mellerów, 
jak również są̨inspiracją dla córki do poszukiwania własnych smaków. 
Książka uzupełniona jest o bogaty materiał zdjęciowy – współczesnych 
i archiwalnych zdjęć rodziny Mellerów oraz przygotowywanych potraw.  

Darczyńca: Katarzyna Meller  
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„Pejzaż. Rozmowy z Mają Komorowską 
dawne i nowe” – Barbara Osterloff  

Ksiązka z dedykacją, format A5, papierowa cienka oprawa,  
503 strony 

Wydawnictwo to zapis rozmów Barbary Osterloff z Mają Komorowską 
o teatrze, życiu, rolach filmowych i teatralnych. W książce znajdziemy 
także całkowicie prywatny rozdział napisany przez Maję Komorowską. 
Publikacja - uznana przez krytyków za „najciekawszą książkę o teatrze” 
- zawiera dedykację od Mai Komorowskiej. 

Darczyńca: Maja Komorowska  
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Tranzyt Wenus – Piotr Majewski  
Kolorowa fotografia wielkoformatowa, rama w kolorze złotym  

o wymiarach 55 cm x 80 cm

6 czerwca 2012 roku doszło do przejścia Wenus na tle tarczy Słońca. 
To niecodzienne zjawisko mogliśmy podziwiać także z Kujaw i Pomorza. 
Licytowane zdjęcie zostało wykonane w  okolicy Szarleja k/Kruszwicy. 
Widać na nim Wenus w  postaci dużej czarnej kropki w  momencie 
przejścia na tle słonecznej tarczy. Kompozycję uzupełnia wiatrak 
pogrążony w  gęstej mgle unoszącej się nad kujawskimi łąkami. Praca 
została wysoko oceniona m.in. przez środowisko polskich astro 
fotografów, wygrywając plebiscyt prestiżowego forum astroexpo.pl. 
Warto podkreślić wyjątkowość sfotografowanego zjawiska, bowiem 
następny tranzyt Wenus dostrzegalny z kujawsko-pomorskiego zdarzy 
się 8 grudnia 2125 roku.

Darczyńca: Piotr Majewski  
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Leśne pory roku – zestaw ilustracji  
– Anna Jasińska  

Ilustracje w formacie A5, biała rama o wymiarach 35 cm x 80 cm, 
passe-partout w odcieniu siwym

Zestaw czterech ilustracji do pokoju dziecięcego, przedstawiających leśne 
zwierzęta podczas czterech pór roku. Rysunki utrzymane w konwencji 
kreskówkowej, wykonywane odręcznie przy pomocy tabletu graficznego.  

Darczyńca: Anna Jasińska  
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Zestaw pucharów z obwodu smoleńskiego 
6 pucharów zdobionych, wys. 19 cm

Unikatowy zestaw pucharów wykonanych z niebieskiego szkła ze złotymi 
zdobieniami – emblematami obwodu smoleńskiego oraz motywem 
cerkwii św. Jerzego. Obwód Smoleński jest regionem partnerskim 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Darczyńca: KOMBD  
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Fale Irtyszu - Polina Zaremba 
Akwarela, rama w kolorze satynowego złota o wym. 85 cm x 90 cm

Praca wykonana w technice akwareli pochodzi z roku 2013 i nadesłana 
została na organizowany przez Galerię XVII Międzynarodowy 
Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, 
zawsze niebiesko”. Mająca polskie korzenie 14-letnia autorka pracy 
jest uczennicą Dziecięcej Szkoły Sztuk Pięknych w Omsku (Rosja). 
Jej akwarela przedstawia wodny żywioł będący kwintesencją wielkiej 
syberyjskiej rzeki.

Darczyńca: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka w Toruniu  
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Łodzie Mekongu - Chonlavit Intawong 
Akwarela, rama w kolorze satynowego złota o wym. 85 cm x 90 cm

Praca nadesłana została na zorganizowany w 2013 roku XVII 
Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 
„Zawsze zielono, zawsze niebiesko”. Autorem tej akwareli jest 
osiemnastoletni uczeń Centrum Sztuki Księcia Sirindhorn działającym 
przy Srisongkram Witaya School w Loei w Tajlandii. Tematem pracy jest 
dobrze znany jej autorowi Mekong – spokojna, zapraszająca wręcz do 
żeglugi rzeka Tajlandii. 

Darczyńca: Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości 
Dziecka w Toruniu  
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Młody finansista  
W komplecie srebrny długopis, powerbank o pojemności 400mAh 

i publikacja tematyczna

Książka „Ekonomia. To, o czym dorośli ci nie mówią” autorstwa Bogusia 
Janiszewskiego i Maxa Skorwidra skierowana jest głównie do młodego 
czytelnika. Autorzy jasno i z humorem wyjaśniają podstawowe i bardziej 
zaawansowane zjawiska ekonomiczne. Publikacja jest podzielona na 
siedem rozdziałów: pieniądze, podatki, budżet domowy, budżet państwa, 
gospodarka, bank i moja firma. Oprawa sztywna, 144 strony. 
Gadżety promocyjne (długopis i powerbank) są oznaczone logo 
Ministerstwa Finansów.

Darczyńca: Teresa Czerwińska Minister Finansów  
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Karatega  
W zestawie Karate gi (空手着 lub 空手 衣 oficjalna japońska 

nazwa tradycyjnego munduru używanego podczas treningów  
i zawodów karate) i Kuro Obi (czarny pas)

Profesjonalna karatega Tokaido Kata Master (bluza i spodnie) 
szczególnie polecana trenującym i startującym w kategorii kata. Uszyta 
z grubego czesanego płótna w 100% bawełnianego. Karatega posiada 
aprobatę WKF (Światowa Federacja Karate). 
Kuro Obi - czarny pas jest symbolem siły fizycznej i siły ducha.
Na bluzie podpis Andrzeja Jankowskiego (IV DAN KARATE), który jest 
sekretarzem generalnym Polskiej Unii Karate. 

Darczyńca: Andrzej Jankowski  
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„Dialogi” - Adam Michnik  
i Aleksiej Nawalny  

Książka z autografem Adama Michnika, oprawa twarda, 208 stron

Publikacja to zapis rozmów dziennikarza, publicysty, działacza 
politycznego i  redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” – Adama 
Michnika i  rosyjskiego publicysty, blogera i  działacza politycznego 
Aleksieja Nawalnego. Obaj są przedstawicielami opozycji: 
Michnik – działacz polskiej Solidarności, a  Nawalny – putinowski 
opozycjonista. Działalność obu skupia się na walce z systemem reżimu, 
niesprawiedliwości, nadużywania władzy i  walce o  prawa człowieka 
w demokratycznym kraju. Rozmowy spisali i opracowali: Paweł Puczkow 
i Wacław Radziwinowicz. 

Darczyńca: Gazeta Wyborcza  
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Torba Chyłki   
Magdalena Cielecka to jedna z  najbardziej charyzmatycznych polskich 
aktorek. W ramówce stacji TVN znalazł się serial „Chyłka”, w którym Cielecka 
zagrała główną rolę. Serial oparty o powieść Remigiusza Mroza opowiada 
o bezkompromisowej i niepokornej pani adwokat, która skutecznie i odważnie 
porusza się w prawniczym świecie zdominowanym przez mężczyzn. 
Torba przekazana przez Magdalenę Cielecką to jeden z atrybutów serialowej 
„Chyłki”. Torba marki Venezia wykonana jest z  miękkiej skóry licowej. 
Jednokomorowa zapinana na suwak i dodatkowo na zatrzask. Zdobiona jest 
metalowymi elementami w kolorze złotym. W środku posiada trzy dodatkowe 
kieszenie, w tym jedną zapinaną na zamek. W komplecie skórzany dopinany 
pasek z możliwością regulacji. Do torby dołączone jest zdjęcie aktorki z planu 
serialu wraz z autografem. 

Darczyńca: Producent wykonawczy serialu „Chyłka” 
Violetta Furmaniuk–Zaorska 
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Kosz Lubelski  
Zestaw produktów regionalnych z Województwa Lubelskiego

Lubelszczyzna to bogaty w  tradycje kulinarne region, który ma do 
zaoferowania wielowymiarowość smaków. Marka lubelskie – to 
najwyższej klasy produkty spożywcze przygotowywane w  pełni 
z  naturalnych składników. W  koszu znajdują się: chrupiące kromeczki 
pszenne, musztarda kremska, ketchup łagodny, dżem truskawkowy, sok 
jabłkowy, miód pitny półtorak Lubelski, woda mineralna, Cydr Lubelski 
klasyczny, makaron krajanka, suszone owoce i  wafelki w  czekoladzie. 
Całość znajduje się w wiklinowym koszu. Wszystkie produkty pochodzą 
od regionalnych producentów korzystających z tradycyjnych lubelskich 
receptur lub odważnie podążających za duchem czasu, nie tracąc tego, 
co w gastronomii najważniejsze – smaku. 

Darczyńca: Marszałek Województwa Lubelskiego  
Jarosław Stawiarski 



 LICYTACJA CICHA

2  0  9 82 0 1 9

Katarzynki nr 255  
Pamiątkowy zestaw dwóch opakowań Katarzynek  

Pierniki to najbardziej znany produkt regionalny Kujaw i Pomorza. 
W 2018 r. Fabryka Cukiernicza „Kopernik” obchodziła swój jubileusz 
255-lecia istnienia. Z  tej okazji wyprodukowała 255 specjalnych 
pierników długodojrzewających. 
Licytowany zestaw składa się z  dwóch opakowań „Katarzynek” 
wyprodukowanych z  ciasta leżakującego 12 i  24 miesiące. Pierniki 
znajdują się w czarno-żółtym kartonowym pudełku z  logo fabryki. 
Jest to zestaw nr 255, co oznacza, iż jest to ostatni tego typu 
produkt. Pierników nie wypuszczono na rynek, nie można było ich 
kupić. 

Darczyńca: Fabryka Cukiernicza „Kopernik” 
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 Kosz śląski 
Zestaw produktów regionalnych z Województwa Śląskiego

Śląskie może poszczycić się kuchnią obfitą, kaloryczną i  sycącą. W  koszu 
pełnym śląskich produktów regionalnych znajdują się: syrop korzenny 
z  miodem, syrop malinowy, borowiki marynowane, śląska przyprawa do 
potraw mięsnych i sosów, marynowana w miodzie cytryna z imbirem, kompot 
śliwkowy, konfitura jarzębinowa, pasztet z gęsi, tłuszcz z gęsi, żur, marynowana 
śliwka w  czekoladzie, musztarda z  chrzanem, smalec, powidła z  czerwonej 
jagody, konfitura mirabelkowa, miody: spadziowy, gryczany, z  rapsu, akacjowy, 
lipowy tysiąca kwiatów i wielokwiatowy, 5 pałeczek do miodu, makaron, śliwki 
w czekoladzie, dwa opakowania cukierków ziołowych, dwa serduszka piernikowe, 
dwa opakowania ciasteczek cieszyńskich, 3 opakowania szkloków (cukierków – 
landrynek), maślane ciasto drożdżowe, ciasto drożdżowe z czekoladą oraz dwie 
publikacje pt. „Śląskie od kuchni” .

Darczyńca: Marszałek Województwa Śląskiego  
Jakub Chełstowski 
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 „O sztuce wystąpień publicznych”  
– Maciej Orłoś 

Książka z autografem, oprawa miękka, liczba stron 303

Najnowsze wydanie bestsellerowej książki Macieja Orłosia. Autor 
w publikacji przekazuje swoją wiedzę w ciekawy i skuteczny sposób, 
opowiada o swoim doświadczeniu i udziela szeregu praktycznych porad, 
które pomogą dobrze zaprezentować się przed każdą publicznością. 

Darczyńca: Maciej Orłoś  
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 Wizytówka kibica 
Szalik z podpisem bramkarza Wojciecha Szczęsnego

Oryginalny szalik reprezentacji Polski w piłkę nożną, edycja limitowana 
przygotowana na mecz towarzyski z reprezentacją Litwy, który odbył się 
12 czerwca 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. 
Na awersie szalika napis POLSKA i  logo PZPN, natomiast na 
rewersie znajdują się flagi obu państw, hasło promocyjne „Łączy 
nas piłka” i  napis „Polska-Litwa, mecz towarzyski, Warszawa, 
12.06.2018”. Na szaliku podpisał się Wojciech Szczęsny, bramkarz 
reprezentacji Polski i  jednocześnie prowadzący jeden z programów 
sportowych w portalu Onet. 

Darczyńca: Wojciech Szczęsny  
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 Plastron skoczka
Pamiątka z zawodów Pucharu Świata w Wiśle z autografami 

Oryginalny plastron skoczka narciarskiego z zawodów Pucharu Świata 
w Wiśle z podpisami polskich skoczków narciarskich: Kamila Stocha, 
Dawida Kubackiego, Jakuba Wolnego, Stefana Huli i Macieja Kota. 
W zestawie kartki pocztowe z autografami polskich skoczków narciarskich 
i plakat z polską drużyną narodową w skokach narciarskich. 

Darczyńca: Centralny Ośrodek Sportu 
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 Kubański shaker
Oryginalna grzechotka perkusyjna, wym. 20,5 cm x 4 cm x 4 cm  

Shaker zbudowany jest ze sklejki brzozowej grubości 3 mm, posiada trzy 
komory w których znajdują się różnej gradacji ziarna kasz. Egzemplarz 
oklejony kawałkami forniru z różnych afrykańskich drzew. Na 
instrumencie autograf Jose Torresa. 
W zestawie debiutancka płyta zespołu QyaVy z autografami członków 
zespołu. 

Darczyńca: Zespół QyaVy
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 Zestaw Futsal 
W komplecie meczowa piłka halowa i koszulka meczowa  

drużyny FC Toruń 

Ręcznie szyta meczowa piłka futsalowa. Wykonana z najwyższej jakości 
materiału, z piankowym podszyciem, które sprawia, że jest bardzo 
miękka w kopaniu. Piłka zachowuje swoją jakość i kulisty kształt mecz po 
meczu. Dzięki zastosowaniu indywidualnie opracowanej butylowej dętki 
piłka charakteryzuje się niezawodnym, bardzo stonowanym odbiciem, 
co ułatwia jej opanowanie. Wentyl Double-Lock zapewnia piłce wysoką 
szczelność.
Oryginalna koszulka meczowa Mateusza Waszaka, zawodnika drużyny 
FC Toruń, która aktualnie zajmuje drugie miejsce w Ekstraklasie Futsalu. 
Na piłce i koszulce znajdują się podpisy zawodników reprezentacji Polski 
w futsalu. 

Darczyńca: FC Toruń   
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Sowi zestaw I
Zestaw przysmaków z Cukierni Sowa 

Wyśmienite produkty sygnowane marką Sowa – sieci cukierni, której 
początki sięgają połowy ubiegłego stulecia. W skład zestawu wchodzą: 
czekolada deserowa Peru (100 g, 65% kakao), czekolada mleczna 
Papua (100 g), czekolada z wiśniami, malinami i truskawkami  
(100 g), czekolada biała z liofilizowanymi owocami, zestaw ręcznie 
robionych pralin, orzech laskowy w mlecznej czekoladzie (100 g), rodzynki  
w czekoladzie deserowej, mlecznej i białej (100 g), babka migdałowa, 
ciastka kruche w drewnianym pudełku, kawa rozpuszczalna Sowa Caffé 
Brazylia (100 g), miód nektarowy lipowy (200 g).

Darczyńca: Cukiernia Sowa   
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Sowi zestaw II
Zestaw przysmaków z Cukierni Sowa i filiżanka z limitowanej edycji 

Wyśmienite produkty sygnowane marką Sowa – sieci cukierni, której 
początki sięgają połowy ubiegłego stulecia. W skład zestawu wchodzą: 
czekolada deserowa Peru (100 g, 65% kakao), czekolada mleczna 
Papua (100 g), czekolada z  wiśniami, malinami i  truskawkami  
(100 g), czekolada biała z  liofilizowanymi owocami, zestaw ręcznie 
robionych pralin,  orzech laskowy w  mlecznej czekoladzie (100 g), 
rodzynki w  czekoladzie deserowej, mlecznej i  białej (100 g), ciastka 
kruche w drewnianym pudełku, kawa Sowa Caffé Arabica (250 g).
Filiżanka firmowa z  limitowanej serii o  numerze 40, wydana z  okazji 
70. jubileuszu firmy (wykonano jedynie 70 szt., nie są dostępne 
w  sprzedaży). Logo na filiżance pokryte jest z  12-karatowym złotem. 
Filiżanka docelowo może być wykorzystywana do espresso.

Darczyńca: Cukiernia Sowa   
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Kolacja z dziennikarzem  
Voucher na kolację z wybranym dziennikarzem Telewizji Bydgoszcz 

W ramach vouchera zapewniony jest wybór restauracji, jak również 
transport w dwie strony.
Wskazanie ulubionego dziennikarza TVP Bydgoszcz oraz termin 
wyjazdu zostaną ustalone ze zwycięzcą licytacji bezpośrednio w oddziale 
bydgoskiej telewizji. 

Darczyńca: TVP SA Oddział w Bydgoszczy  
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Senior  
Bon na zaprojektowanie usług dla seniorów  

Kupon zapewnia pokrycie kosztów 8-godzinnego procesu 
opracowania koncepcji przestrzeni lub sposobu świadczenia usług 
przyjaznych seniorom przez zespół ekspertów Idea Spin Sp. z o.o. 
Bon obejmuje audyt przestrzeni pod kątem potrzeb osób starszych 
z  identyfikacją koniecznych działań oraz zaprojektowanie koncepcji 
modyfikacji istniejących rozwiązań i dostarczenie projektu w postaci 
raportu. Usługa zostanie wykonana z wykorzystaniem unikatowego 
kombinezonu odczuć senioralnych. 
Idea Spin to firma powstała jako spółka spin off UMK w Toruniu, 
w  której interdyscyplinarne zespoły studentów i  naukowców 
wspólnie tworzą innowacje i  budują przewagę konkurencyjną firm 
i instytucji. Efektem prowadzonego procesu twórczego są konkretne 
rozwiązania i produkty. 

Darczyńca: Idea Spin Sp z o.o.  
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 Moja Arriva 
Voucher na przejazd w kabinie maszynisty

Bon na przejazd w kabinie maszynisty w pociągu Arriva RP dla 2 osób na 
wybranej trasie (ważny do 2 lutego 2020 roku).
Arriva Polska jest wiodącym ogólnoeuropejskim operatorem na rynku usług 
transportowych. Działając w Czechach, Danii, Węgrzech, we Włoszech, Holandii, 
Polsce, Portugalii, Słowacji, w Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii realizuje 
każdego roku ponad 2 miliardy przewozów pasażerskich.

Darczyńca: Arriva Polska 
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 Chile w butelce 
Zestaw win chilijskich

Dwa wina chilijskie pochodzące z winiarni Conchya y Toro, należącej do 
najbardziej znanej rodziny chilijskich winiarzy. Firma założona została 
w 1718 r. i funkcjonuje na rynku po dziś dzień. 
W zestawie znalazły dwa wina wytrawne spod marki Casillero del Diablo 
(Piwnica Diabła): Sauvignon Blanc oraz Carmenere (poj. 750 ml).

Darczyńca: Ambasador Chile Julio Bravo  
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Uczta krzyżacka 
Kolacja w na zamku w Świeciu 

Voucher na uroczystą kolację dla czterech osób w sali rycerskiej Zamku 
Krzyżackiego w  Świeciu (termin realizacji: od 6 maja do 30 czerwca 
2019 r.). 
Zamek gotycki wybudowany w  latach 1335-1350 stanowi dziś 
niewątpliwie nie tylko jedną z  największych atrakcji turystycznych 
Świecia, ale i  jego wizytówkę. Najbardziej charakterystycznym, do dziś 
budzącym respekt elementem twierdzy jest odchylona o  106 cm od 
pionu, mająca 34,75 m wysokości, cylindryczna wieża główna. Zamek 
umiejscowiony jest w  malowniczej okolicy, w  widłach Wisły i  Wdy. 
Surowe mury, panująca w nich cisza oraz półmrok rozpalają wyobraźnię 
i pozwalają poczuć atmosferę minionych wieków.

Darczyńca: Gmina Świecie  
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 Bombowy kwartet
Bombki (o śred. 10 cm) z autografami 

Zestaw czterech bombek choinkowych z podpisami uznanych artystów 
polskiej sceny muzycznej: Bogdana Hołowni, Sławka Wierzcholskiego, 
Mariusza Lubomskiego oraz Tomasza Kamińskiego. 

Darczyńca: Radio Gra 
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 Zdjęcie z autografem  
– Katarzyna Nosowska

Czarno-biały fotos, czarna rama o wymiarach 38 cm x 47 cm, 
passe-partout w jasnym odcieniu  

Zdjęcie z  autografem Katarzyny Nosowskiej – polskiej piosenkarki 
i autorki tekstów, wokalistki zespołu rockowego Hey, laureatki nagrody 
Paszport „Polityki” (1993) i wielokrotnie Nagród Muzycznych „Fryderyk”. 
Jest członkinią Akademii Fonograficznej Związku Producentów 
Audio-Video. Pisze felietony o tematyce społecznej. Autograf złożony 
podczas toruńskiego koncertu WOLNOŚCI!, organizowanego przez 
Województwo Kujawsko-Pomorskie 16.09.2018 r.

Darczyńca: Katarzyna Nosowska
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 Zdjęcie z autografem – Tomasz Organek 
Czarno-biały fotos, czarna rama o wymiarach 38 cm x 47 cm, 

passe-partout w jasnym odcieniu 

Zdjęcie z autografem Tomasza Organka – polskiego muzyka, 
kompozytora, piosenkarza i autora tekstów. Jest członkiem Akademii 
Fonograficznej ZPAV, współzałożycielem i członkiem zespołu SOFA, 
twórcą projektu Ørganek – grupy założonej w 2013 r. Do chwili 
obecnej zespół wydał dwie płyty długogrające, które uzyskały status 
platynowej płyty. Autograf złożony podczas toruńskiego koncertu 
WOLNOŚCI!, organizowanego przez Województwo Kujawsko- 
-Pomorskie 16.09.2018 r.

Darczyńca: Tomasz Organek   
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Zdjęcie z autografem  
– Krzysztof Zalewski

Kolorowy fotos, czarna rama o wymiarach 38 cm x 47 cm,  
passe-partout w jasnym odcieniu

Zdjęcie z autografem Krzysztofa Zalewskiego – polskiego kompozytora, 
piosenkarza, autora tekstów i multiinstrumentalisty. Jest laureatem 
drugiej edycji programu Idol. W 2016 roku wydał płytę „Złoto”, które 
zyskała status złotej. W 2018 roku ukazał się krążek „Zalewski śpiewa 
Niemena”, a sam Krzysztof już po raz kolejny uczestniczył w trasie 
Męskiego Grania i razem z Dawidem Podsiadło oraz Kortezem napisał 
przebój „Początek”. Autograf złożony podczas toruńskiego koncertu 
WOLNOŚCI!, organizowanego przez Województwo Kujawsko- 
-Pomorskie 16.09.2018 r.

Darczyńca: Krzysztof Zalewski   
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Zdjęcie z autografem – Muniek Staszczyk
Kolorowy fotos, czarna rama o wymiarach 38 cm x 47 cm,  

passe-partout w jasnym odcieniu

Zdjęcie z autografem Muńka Staszczyka – autora tekstów, 
współzałożyciela i lidera zespołu T. Love. 
Współpracował z wieloma artystami i zespołami takimi jak: Maanam, 
Kasia Nosowska, Pidżama Porno, Zipera, Habakuk. Członek Akademii 
Fonograficznej ZPAV. Autograf złożony podczas toruńskiego koncertu 
WOLNOŚCI!, organizowanego przez Województwo Kujawsko- 
-Pomorskie 16.09.2018 r.

Darczyńca: Muniek Staszczyk   
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Kołobrzeg – Grzegorz Wawrzyńczak  
Malarstwo cyfrowe, złota rama o wymiarach 89 cm x 89 cm,  

passe-partout w jasnym odcieniu 

Obraz o  tematyce marynistycznej, wykonany techniką cyfrową. 
Przedstawia widok na zatokę oraz latarnię morską w  Kołobrzegu. 
Artysta pochodzi z  Aleksandrowa Kujawskiego. Studiował malarstwo 
na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w  Toruniu. Dyplom z  wyróżnieniem otrzymał w  2013 r. Zajmuje się 
malarstwem, grafiką, rysunkiem, rzeźbą, witrażem i  muzyką. Stosując 
techniki kolażu i asamblażu, często łączy malarstwo z rzeźbą, wychodząc 
w przestrzeń. Od 2015 r. jest członkiem ZPAP w Okręgu Toruńskim 
oraz współzałożycielem i członkiem grupy artystycznej Piñata.  

Darczyńca: Grzegorz Wawrzyńczak  
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Irij – Katarzyna Wendland  
Olej na płótnie, drewniana rama w kolorze zielonym  

o wymiarach 37 cm x 46 cm 

Obraz przestawia lecącego ptaka z rodziny wróblowatych na tle trzciny. 
Nazwa dzieła odnosi się do  bajecznej krainy, do której, według wierzeń 
słowiańskich, na zimę odlatują ptaki i  z  której przychodzi wiosna. 
Odlatujące do Wyraju i  powracające zeń na wiosnę ptaki Słowianie 
utożsamiali z  ludzkimi duszami. Według przekazów ludowych wraz 
z dymem stosu pogrzebowego dusza ludzka w postaci ornitomorficznej 
ulatuje do Wyraju, gdzie jednak nie pozostaje wiecznie, powracając za 
jakiś czas w łono brzemiennej kobiety, przynoszona przez bociana lub 
lelka, w czym można dopatrywać się śladów wierzeń w reinkarnację.  

Darczyńca: Katarzyna Wendland  
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Mad Dog – Alicja Wieczorek  
Olej na płótnie, drewniana rama w kolorze złotym   

o wymiarach 34 cm x 34 cm 
Obraz w stylu abstrakcyjnym, przedstawiający wizerunek psa. Agresję zwierzęcia 
podkreślono utrzymaniem malowidła w odcieniach czerwieni. 
Artystka jest doktorantką na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz 
absolwentką malarstwa na tym samym wydziale. Należy do ZPAP w Okręgu 
Toruńskim. Od 2015 r. współzałożycielka Grupy Piñata. Ma na swoim koncie 
wiele wystaw indywidualnych i  zbiorowych o  charakterze ogólnopolskim 
i  międzynarodowym. Stypendystka prezydenta Miasta Torunia w  dziedzinie 
kultury. Laureatka nagród i wyróżnień w kategoriach komiks i rysunek. Zajmuje 
się różnymi dziedzinami sztuki, jednak punktem wyjścia dla jej poszukiwań jest 
malarstwo. W  swoich pracach szuka wspólnego pola dla systematyczności 
i przypadku, fascynuje ją proces twórczy i obecność sztuki w codziennym życiu. 
Stosuje wielowątkową formę dającą odbiorcy możliwość swobodnej interpretacji.  

Darczyńca: Alicja Wieczorek  
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Zdjęcie Artura Rubinsteina  
– Olgierd Gałdyński  

Czarno-biały fotos, czarna rama o wymiarach 58 cm x 58 cm,  
passe-partout w kolorze białym 

Artystyczne zdjęcie z  1960 r. przedstawiające profil Artura Rubinsteina – 
polskiego pianisty, który w  swojej ponad 80-letniej karierze wystąpił ponad 
6000 razy. Znany był jako wirtuoz i  odtwórca muzyki autorstwa Fryderyka 
Chopina, Johannesa Brahmsa, Franza Schuberta, Roberta Schumanna, 
Antonína Dvořáka, Siergieja Rachmaninowa i  Karola Szymanowskiego. 
Występował z wieloma uznanymi orkiestrami i dyrygentami.
Olgierd Gałdyński (1921-1984) to polski artysta fotograf, uhonorowany 
tytułami Artiste FIAP (AFIAP) oraz Excellence FIAP (EFIAP). Był autorem 
projektów, cykli portretowych (m.in.) Marka Żuławskiego i Artura Rubinsteina, 
rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i  Sztuki ds. fotografii oraz wykładowcą 
w Studium Fotografii ZPAF w Toruniu.

Darczyńca: Krystyna Szalewska   
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Zdjęcie Artura Rubinsteina  
– Olgierd Gałdyński  

Czarno-biały fotogram, czarna rama o wymiarach 58 cm x 58 cm, 
passe-partout w kolorze białym

Artystyczne zdjęcie przedstawiające Artura Rubinsteina (ujęcie en face) – 
polskiego pianisty, który w swojej ponad 80-letniej karierze wystąpił ponad 
6000 razy. Znany był jako wirtuoz i odtwórca muzyki autorstwa Fryderyka 
Chopina, Johannesa Brahmsa, Franza Schuberta, Roberta Schumanna, 
Antonína Dvořáka, Siergieja Rachmaninowa i Karola Szymanowskiego. 
Występował z wieloma uznanymi orkiestrami i dyrygentami.
Olgierd Gałdyński (1921-1984) to polski artysta fotograf, uhonorowany 
tytułami Artiste FIAP (AFIAP) oraz Excellence FIAP (EFIAP). Był autorem 
projektów, cykli portretowych (m.in.) Marka Żuławskiego i Artura Rubinsteina, 
rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Sztuki ds. fotografii oraz wykładowcą  
w Studium Fotografii ZPAF w Toruniu.

Darczyńca: Krystyna Szalewska   
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Sprzedawca ryb – Olgierd Gałdyński  
Czarno-biały fotogram, czarna rama o wymiarach 55 cm x 65 cm

Artystyczne zdjęcie przedstawiające sprzedawcę ryb na targu. Na pierwszym 
planie widoczne są dwie płaszczki, w  tle znajduje się ich sprzedawca. Zdjęcie 
pochodzi z pierwszej indywidualnej wystawy autora pt. „Italia jesienią” z 1958 r., 
będąca zobrazowaniem jego podróży do Włoch. 
Olgierd Gałdyński (1921-1984) to polski artysta fotograf, uhonorowany 
tytułami Artiste FIAP (AFIAP) oraz Excellence FIAP (EFIAP). Był autorem 
projektów, cykli portretowych (m.in.) Marka Żuławskiego i Artura Rubinsteina, 
rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i  Sztuki ds. fotografii oraz wykładowcą 
w Studium Fotografii ZPAF w Toruniu.

Darczyńca: Krystyna Szalewska   
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Toruński Ratusz – Olgierd Gałdyński  
Czarno-biały fotogram, drewniana rama o wymiarach 54 cm x 61 cm, 

passe-partout w kolorze brązowym
Artystyczne zdjęcie z 1970 r. przedstawiające toruński Ratusz z wieżą zegarową, 
pochodzące z albumu pt. „Ratusz w Toruniu”. 
Olgierd Gałdyński (1921-1984) to polski artysta fotograf, uhonorowany 
tytułami Artiste FIAP (AFIAP) oraz Excellence FIAP (EFIAP). Był autorem 
projektów, cykli portretowych (m.in.) Marka Żuławskiego i Artura Rubinsteina, 
rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Sztuki ds. fotografii oraz wykładowcą  
w Studium Fotografii ZPAF w Toruniu.

Darczyńca: Krystyna Szalewska   
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Czarny kwiat – Nietoperz  
– Jacek Zieliński  

Technika własna, srebrna rama o wymiarach 56 cm x 74 cm,  
passe-partout w jasnym odcieniu

Jacek Zieliński jest z wykształcenia plastykiem-grafikiem. Tworzy przede 
wszystkim w technikach: suchej igły, suchorytu, miedziorytu, kolografii, monotypii 
i kolażu. Tworzone przez niego prace, posiadają cechy charakterystyczne zarówno 
dla grafiki, jak i malarstwa. W centrum jego estetycznych fascynacji znajdują się 
głównie Cztery Żywioły. Prace autorskie Zielińskiego pokazują przede wszystkim 
momenty przekroczenia siebie, prezentują chwilę fundamentalnej przemiany 
własnego ego oraz przejścia z jednego do drugiego stanu emocjonalnego. 
Metamorfoza ta jest zazwyczaj gwałtowna i agresywna, stąd kolor i forma. 

Darczyńca: Galeria Roka   
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Smaki Małopolski  
Produkty regionalne z Województwa Małopolskiego

Zestaw produktów regionalnych – syrop z  hibiskusa z  pieprzem 
syczuańskim (200 ml), miód wielokwiatowy (400 g), śliwka w słoiku 
(270 g), pasztet tradycyjny. Do zestawu dołączone dwie pary skarpetek 
damskich w  kolorze błękitnym i  zielonym, z  motywem kwiatowym, 
w kolorowym pudełku.

Darczyńca: Marszałek Województwa Małopolskiego 
Witold Kozłowski   
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Konsul  
Długopis w etui 

Granatowy długopis z  serii Konsul marki Pióra Polskie reprezentuje 
wszystko to, co w klasycznych artykułach piśmiennych najważniejsze – 
piękną prostą formę podkreśloną szlachetną laką.
Całość zapakowana w  eleganckie i  funkcjonalne etui z  odchylanym 
wiekiem w  kolorze czarnym. Na wieku tłoczony napis z nazwą i logo 
firmy. 

Darczyńca: Anwil S.A.   
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Zestaw Mistrza Polski w koszykówce   
W komplecie oficjalny strój wyjazdowy zawodników Anwilu Włocławek 

w sezonie 2018/2019 i kalendarz klubowy na 2019 rok 

Oficjalny, wyjazdowy strój meczowy składający się z  bezrękawnika 
i spodenek zawodnika Jakuba Parzeńskiego grającego z numerem 41. 
Wymiary: koszulka 3XL, spodenki 2XL.
Strój to połączenie bieli, zieleni oraz błękitu, zgodnego z  nową 
identyfikacją wizualną klubu. Całość dopełnia logo sponsora tytularnego 
Anwil, logo producenta stroju Kappa, logo rozgrywek i  nazwa miasta 
Włocławek. 
Kalendarz klubowy na rok 2019 (szer. 68,5 cm, wys. 47 cm) ze zdjęciami 
najważniejszych wydarzeń sportowych z  2018 roku z  podpisami 
koszykarzy. 

Darczyńca: Anwil S.A.   
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Chilijski nóż do listów   
Nożyk z rękojeścią, srebro i lapis lazuli, 18 cm długości 

Lapis lazuli (lazuryt) – skała metamorficzna powstała w wyniku 
przeobrażeń utworów węglanowych (wapieni i dolomitów) pod 
wpływem intruzji granitów, syenitów lub pegmatytów. Jej głównym 
składnikiem jest lazuryt, minerał z gromady krzemianów, zaliczany do 
grupy skaleniowców. Nazwa pochodzi od łac. lapis (kamień) oraz arab. 
azul i pers. lazhward tj. niebieski (niebo), nawiązując do barwy skały. 

Darczyńca: Poseł z Kongresu Chile Sergio Gahona   
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„Domek” – Andrzej Goiński   
Zdjęcie w kolorze, czarna rama o wymiarach 64 cm x 49 cm,  

passe-partout w jasnym odcieniu

Zdjęcie wykonane podczas Bella Skyway Festival w 2016 r. Przedstawia 
instalację świetlną „Home” M. Słomińskiego, A. Sawickiego i A. Gałas, 
umiejscowioną na czas festiwalu w parku przy Pl. Rapackiego. 

Darczyńca: Andrzej Goiński    
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„Zamek w Radzyniu” – Andrzej Goiński   
Zdjęcie w kolorze, czarna rama o wymiarach 64 cm x 49 cm,  

passe-partout w jasnym odcieniu

Zdjęcie przedstawia ruiny zamku krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim, 
leżące nad brzegiem Jeziora Zamkowego. Do dzisiaj częściowo 
zachowało się skrzydło południowe z kaplicą, fasada w prawie pełnej 
wysokości, dwie narożne wieżyczki, przyległa do niego część skrzydła 
wschodniego, partie murów pozostałych skrzydeł oraz piwnice.

Darczyńca: Andrzej Goiński    
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„Sejmik żurawi” – Daniel Pach   
Zdjęcie w kolorze, czarna rama o wymiarach 64 cm x 49 cm,  

passe-partout w jasnym odcieniu

Artystyczna fotografia przyrody przedstawiająca sejmik żurawi 
w  Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia. Stado ptaków wyłania się 
z ciemnoniebieskiej mgły. Żurawie zbierają się przed odlotem do ciepłych 
krajów, by „przedyskutować” ważne decyzje.

Darczyńca: Daniel Pach   
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„Orzeł” – Daniel Pach   
Zdjęcie w kolorze, czarna rama o wymiarach 64 cm x 49 cm,  

passe-partout w jasnym odcieniu

Fotografia przedstawia bielika z rozpostartymi skrzydłami, który 
wylądował na podmokłych terenach Zespołu Parków Krajobrazowych 
nad Dolną Wisłą. Dostojny ptak zajmuje centralną część zdjęcia.

Darczyńca: Daniel Pach   
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„Megaloman” - Laura Lisiecka   
Technika akrylu, satynowa srebrna rama, wym. 48 cm x 60 cm

Najsilniejszym atutem autorki obrazu jest z  pewnością wyobraźnia. Obraz, 
przedstawia postać o trzech zniekształconych głowach/twarzach, które płynnie 
przechodzą jedna w drugą tworząc zwartą całość. Taka prezentacja wydaje się 
być nieprzypadkowa, gdyż każdy megaloman odbiera siebie jako doskonałość, 
ma wysokie poczucie własnej wartości tworząc tym samym zniekształcony 
obraz siebie. Postać ma opływowe kształty, wszystkie linie są długie i  faliste, 
co nadaje postaci śmieszności i oddaje stan „silnych zakłóceń percepcyjnych” 
megalomana. 
Autorką pracy jest Laura Lisiecka (13 l.) – utalentowana przedstawicielka 
młodego pokolenia artystów z Kujaw i Pomorza. Obraz wykony został w technice 
akrylowej (akryle talens van Gogh). Całość uzupełniono kredkami Faber-Castell 
Polychromos i utrwalono fiksatywą.

Darczyńca: Laura Lis Art   
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Kolczyki    
Rękodzieło, długość 6,5 cm, zapięcie kolczyków typu sztyft  

z metalu nierdzewnego

Finezyjne kolczyki wykonane metodą sutaszu to elegancki dodatek 
zarówno do stylizacji casualowych, jak i wieczorowych. 
Sutasz to rodzaj ręcznego haftu, do którego wykorzystuje się paski 
z wiskozy lub muliny. Metoda ta stała się ostatnio modną techniką 
projektowania i wykonania biżuterii. Niepowtarzalny wzór kolczyków 
stworzony z muliny, koralików i grafiki zatopionej w grubym kawałku 
powiększającego szkła utrzymany jest w tonacji barw żółci, zieleni i brązu. 
Całość stanowi ciekawą kompozycję. 

Darczyńca: Marta Wyrwa   
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Zawieszka lazurowa    
Rękodzieło, dł. 15 cm, mocowanie za pomocą oczka  

wykonanego z metalu 

Duża zawieszka wykonana metodą sutaszu. Główny kamień to imitacja 
lapis lazuli o  głębokim niebieskim kolorze. Niepowtarzalny jest wzór 
wisiora stworzony z  koralików w  odcieniu koloru niebieskiego, zieleni 
i  brązu. Całość wykończona jest piórkiem w  kolorze srebrnym. Wisior 
może stanowić ozdobę rzemyka lub łańcuszka. 
Sutasz to rodzaj ręcznego haftu, do którego wykorzystuje się paski 
z  wiskozy lub muliny. Metoda ta stała się ostatnio modną techniką 
projektowania i wykonania biżuterii. 

Darczyńca: Marta Wyrwa   
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Kolczyki z frędzlami   
Rękodzieło, długość 10 cm, srebrna zawieszka, typ zamknięcia:  

bigiel angielski – zatrzask 

Ekstrawaganckie kolczyki z frędzlami to modny dodatek, który od dwóch 
sezonów uzupełnia zarówno stylizacje casualowe, jak i eleganckie. 
Centralną część kolczyków wypełniają błękitne oczka w kolorze błękitu 
(imitacja kamienia), który otaczają drobne koraliki i faliste linie utkane 
z muliny w odcieniach błękitu i granatu. Całość umocowana jest na filcu, 
dzięki czemu kolczyk jest lekki i nie obciąża ucha. Od kamienia odchodzą 
ozdobne frędzle w kolorze morskim

Darczyńca: Marta Wyrwa   
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Turkusowe kolczyki z imitacją pereł  
Rękodzieło, długość 7,5 cm, srebrna zawieszka, typ zamknięcia:  

bigiel angielski – zatrzask 

Turkusowe kolczyki wiszące z grafiką w kolorze turkusowym pokrytą 
grubym, powiększającym szkiełkiem. Wykonane z muliny i koralików 
finezyjne kształty otaczają duże oczka kolczyków. Mulinowe faliste 
linie tworzą rozwidlenie zakończone perłowymi koralikami. Całość 
przytwierdzona jest na ekoskórze. Kolczyki mimo swej objętości są lekkie 
i nie obciążają uszu. 

Darczyńca: Marta Wyrwa   
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Patera Makowa  
Ceramika szkliwiona, średnica 43 cm

Okrągła patera w  kształcie kwiatu maku, utrzymana w  tonacji 
zrównoważonej czerwieni i  granatu (odzwierciedla naturalne barwy 
maku). 
Do patery dołączono dwie ceramiczne zawieszki: w  kształcie serca 
i  czterolistnej koniczynki. Zawieszki symbolizują radość tworzenia 
i miłość do sztuki. Zawieszki mogą służyć do aranżacji wnętrz lub być 
wykorzystane jako biżuteria (po nawleczeniu na rzemyk mogą stanowić 
element wisiorka lub bransoletki). 
Autorką dzieła jest Alicja Bogacka prowadząca w  Toruniu autorską 
pracownię CUD, gdzie od blisko dwudziestu lat tworzy ceramiczne 
rzeźby zdobiące fasady kamienic, wnętrza hoteli, domów, restauracji 
i mieszkań niemal na całym świecie. 

Darczyńca: Pracownia Ceramiki CUD Alicja Bogacka   



 LICYTACJA CICHA

2  0  9 82 0 1 9

Gitara  
Gitara klasyczna z autografami

Instrument podpisany przez artystów występujących podczas koncertu 
„Grzegorz Ciechowski – spotkanie z Legendą” z 2015 r., odbywającego 
się podczas II edycji Dni Grzegorza Ciechowskiego w Toruniu. Swoje 
podpisy złożyli Kasia Kowalska, Kasia Nosowska, Adam Sztaba, Kayah, 
Bela Komoszyńska i Piotr Cugowski. 

Darczyńca: Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski    
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Kosz Kujawsko-Pomorski  
Zestaw produktów regionalnych 

z Województwo Kujawsko-Pomorskiego
W  komplecie ekologiczne regionalne produkty pochodzące z  województwa 
kujawsko-pomorskiego: miody Marszałkowskie z  uli położonych na dachu 
Urzędu Marszałkowskiego: wielokwiatowy (400 g) i  akacjowy (250 g), 
musztarda kcyńska: korzenna, miodowa, sarepska i pełnoziarnista (każda 190 
g), kajmak o smaku piernikowym (200 g), oleje naturalne: konopny (250 ml), 
lniany (250 ml) i słonecznikowy (500 ml), sól spożywcza warzona jodowana 
(360 g), kawa palona mielona Arabica (200 g), mieszanka toruńska (300 g),  
pierniki nadziewane w  deserowej czekoladzie (145 g), pierniki nadziewane 
w białej czekoladzie (150 g), serca piernikowe z deserowej czekoladzie (128 
g), pierniczki baśniowe w czekoladzie (150 g). Zestaw wzbogacony książką pt. 
„Stary sposób na gęś”.

Darczyńca: Marszałek Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki   
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Gortat  
W zestawie piłka do koszykówki i kartka z autografem Marcina Gortata

Piłka do koszykówki Spalding TF-150 rozmiar 6 wykonana z odpornej 
powłoki syntetycznej przeznaczona do gry na zewnątrz (betonowe 
nawierzchnie). Piłka zaprojektowana z  myślą o  początkujących 
graczach. Na piłce podpis Marcina Goratat. 
W  komplecie oprawiona karta przedstawiająca Marcina Gortata 
(w czasach gdy był zawodnikiem Washington Wizards) z logo  Marcina 
Gortata MG13, logo fundacji Marcina Gortata „Mierz Wysoko” oraz 
autografem zawodnika. 

Darczyńca: Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski    



 LICYTACJA CICHA

2  0  9 82 0 1 9

Szczur według Bansky’ego  
– Monika Wawrzyniak-Fijałkowska  

Akryl na płótnie, wymiary 27 cm x 33 cm   

Autorka przeniosła graffiti brytyjskiego artysty sztuki ulicznej na 
płótno, nadając dziełu malarski charakter.  
Monika Wawrzyniak-Fijałkowska jest absolwentką Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK w Toruniu. Uprawia malarstwo olejne i zajmuje się 
grafiką.

Darczyńca: Monika Wawrzyniak-Fijałkowska 
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 Avocado 
Ręcznie wykonany czerwony kapelusz z wełny

Elegancki kapelusz damski (pochodzącej z  Torunia a  tworzącej 
w  Portugalii) projektantki Jolie Su (Alexandra Sulżyńska). Szerokie 
rondo kapelusza ma kształt awokado. Inspiracją do powstania nakrycia 
głowy była sztuka włoskiego artysty Paolo Scheggi, którego obrazy 
rzucają wyzwanie perspektywie, kształtowi i  świetle. Styl marki to 
połączenie elegancji z wygodą. Kobiecość, szaleństwo, odwaga i klasa 
znajdują odzwierciedlenie w każdym projekcie przechodzącym przez 
ręce Jolie Su.

Darczyńca: Jolie Su 
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 Za drzewem – Łukasz Fijałkowski 
Kolorowa fotografia, czarna rama o wymiarach 64 cm x 50 cm, 

passe-partout w jasnym odcieniu.

Fotografia przestawiająca siedzącego na drzewie dachowca wykonana 
została przez Łukasza Fijałkowskiego, toruńskiego muzyka, pracującego 
na co dzień jako operator i montażysta filmowy.

Darczyńca: Łukasz Fijałkowski 
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Zestaw ukraiński 
W komplecie makatki i gipsowe talerze

Zestaw zawiera dwa komplety (po 4 szt.) ręcznie tkanych makatek 
w  kolorze białym z  kolorowymi nitkami, wykończonych frędzlami 
(wymiary 33 cm x 24 cm) oraz dwa tradycyjne talerze, wykonane z gipsu 
(śr. 23,5 cm) malowane ręcznie w wielobarwny wzór kwiatowy.

Darczyńca: Gubernator Obwodu Chmielnickiego  
na Ukrainie Volodymyr Kalnichenko  
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 Wózek zakupowy dziecięcy Avant P20
Wys. 66 cm, dł. 58 cm, nośność 20 kg 

Dwa sklepowe wózki dla dzieci – jeden w kolorze srebrnym, drugi złotym 
– pokryte cynkiem galwanicznym oraz farbą proszkową/lakierem. 
W wózkach znajdują się produkty regionalne z Kujaw i Pomorza. 

Darczyńca: DAMIX Sp z o.o.
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 Koszulka Niepodległa 
Koszulka z autografem Bartosza Diduszko

Biało-czerwona koszulka meczowa (XL) z  kolekcji „Niepodległa 
2018”, w  której zawodnicy drużyny Polski Cukier Toruń występowali 
w eliminacjach do Ligi Mistrzów w koszykówce mężczyzn.
Na koszulce logotypy sponsorów drużyny, logo drużyny „Twarde 
Pierniki”, logo rozgrywek Energa Basket Liga oraz logo „Niepodległa”. 
W komplecie certyfikat autentyczności. 

Darczyńca: Polski Cukier Toruń


