DVD „Powrót Batmana”
z autografem Danny’ego DeVito
Dwupłytowa edycja specjalna z autografem Danny’ego DeVito. Film
w reżyserii Tima Burtona o jednym z najpopularniejszych bohaterów
popkultury - Batmanie, z Michaelem Keatonem w roli tytułowej. Na ekranie
partnerują mu Danny DeVito i Michelle Pfeiffer. Wydanie zawiera dodatki
specjalne, m.in. reportaż o realizacji filmu, komentarz reżysera i animowaną
sagę o Człowieku-Nietoperzu.

Darczyńca: Danny DeVito
LICYTACJA CICHA

Zestaw win lubuskich
Wina Lubuskie wyprodukowane w Winnicy Saint Vincent
w województwie lubuskim. Winnica została założona w 2009 roku
w celu kontynuacji wielowiekowych tradycji winiarskich regionu
dolnośląskiego. Winnica Saint Vincent należy do Lubuskiego Szlaku
Wina i Miodu.

Darczyńca: Marszałek Województwa Lubuskiego,
Elżbieta Polak
LICYTACJA CICHA

Piłka z autografem
Piłka Adidas Glider Finale FB00 Champions League rozm. 5,
biała w czerwone gwiazdy. Piłka do gry w piłkę nożną z autografem
Jerzego Engela, byłego selekcjonera polskiej kadry. Autograf złożony
podczas 7. edycji Festiwalu Sztuki Faktu.

Darczyńca: Toruńska Agenda Kulturalna

LICYTACJA CICHA

Zestaw pałeczek chińskich
Zestaw
ośmiu
lakierowanych
pałeczek
wykonanych
z wyselekcjonowanego drewna z zachodnich lasów regionu Hubei
(m.in. z bukszpanu i czarnego orzecha), ozdobionych ręcznie
polerowanymi perłami i muszelkami. Pałeczki umieszczone są
w ozdobnym kartonowym opakowaniu z emblematami i napisami
chińskimi. W pudełku znajduje sie także osiem malowanych ręcznie
drewnianych figurek w kształcie kaczki.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Kosz herbaciany
Wiklinowy kosz z trzema rodzajami herbaty oraz dodatkami marki
„Czas na Herbatę”. Każda z herbat ma oryginalny skład i nazwę.
Zestaw zawiera dwie czarne herbaty: „Orange dream” i „Pieczone
jabłuszko” oraz herbatę zieloną „Miłosny uśmiech”. Na każdym
opakowaniu zamieszczony jest dokładny sposób parzenia herbaty,
który gwarantuje niepowtarzalny smak i aromat napoju. Do herbat
dołączony jest susz owocowy „Ogród babuni”, miód lipowy, wiśnie
z kardamonem, syrop miętowy i laseczka wanilii, które dodane do
herbaty nadadzą jej wyjątkowego smaku.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Łyżwy figurowe Natalii Kaliszek
Łyżwy figurowe damskie w całości wykonane z delikatnej skóry
w kolorze białym. Łyżwy marki OXELO - jednego z wiodących
producentów łyżew. Na obu butach figurują autografy Natalii
Kaliszek i Maksyma Spodyriewa - pięciokrotnych mistrzów Polski
w latach 2015-2019. Polsko-ukraiński duet od lat wspólnie startuje
w zawodach jazdy figurowej na lodzie. Natalia jest torunianką
i wspólnie z Maksymem reprezentowała Polskę na igrzyskach
olimpijskich w Pjonczangu. Łyżwy rozmiar 39/40.

Darczyńca: Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew
LICYTACJA CICHA

Słoń z mosiądzu
Słoń w uniwersalnym znaczeniu symbolizuje siłę i moc, nie tylko
fizyczną, ale także duchową. Jest również totemem niezłomności
i dumy. W tradycji hinduistycznej symbolizuje też wiedzę. To jedne
z najmądrzejszych zwierząt - posiadają łatwość zapamiętywania.
Słoń jest zwierzęciem majestetycznym, kojarzonym również ze
szczęściem i bogactwem.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Świeczka w kształcie serca
Świeczka wyprodukowana w toruńskiej firmie CANDELLANA.
Manufaktura produkuje świeczki i eksportuje je do ponad 20
krajów na świecie, w tym do USA i Japonii. Świeczka w kształcie
serca przygotowana została na wzór popularnej gry MINECRAFT,
w której wszystkie elementy układa się z klocków. Świeczka ma kolor
bordowy oraz 12 cm wysokości. Wtopiony w świeczkę brokat odbija
blask płomienia, co daje niepowtarzalny efekt.

Darczyńca: Dominika Grzymska
LICYTACJA CICHA

Krawat od Aleksandra Kwaśniewskiego
(Prezydenta RP w latach 1995-2005)
Klasyczny krawat w kolorze granatowym. Producentem krawata jest
Van Boven - amerykańska marka tworząca elegancką odzież męską.
To krawat o klasycznym kroju (stopniowo poszerzany ku dołowi),
ścięty na końcu na kształt trójkąta. W najszerszym miejsu mierzy on
9 cm. W całości wykonany jest ręcznie z jedwabiu (jedwab 100%).
Na krawacie wyszywane są złote litery M. Warto zwrócić uwagę na
symbolikę zarówno literową, jak i kolorystyczną: literą „M” oznacza się
osoby praktyczne, zdecydowane, intuicyjne i rozsądne, złotym kolorem
zaś - doskonałość, cel i dążenia oraz osoby szlachetne, szczęśliwe
i zrealizowane.

Darczyńca: Aleksander Kwaśniewski
LICYTACJA CICHA

Armatka biurkowa
Armatka ustawiona jest na cokole wielkości 12 cm. Całość wykonana
jest z tworzywa sztucznego w kolorze imitującym wyroby z mosiądzu.
Figurka jest odwzorowaniem armaty, którą wykorzystywano do
obrony Grudziądza i mostu na Wiśle. Oryginalna armata znajduje się
w Twierdzy Grudziądz, która na co dzień otwarta jest dla turystów.
Można zwiedzić tam cytadelę i XIX-wieczny system fortów.

Darczyńca: Twierdza Grudziądz
LICYTACJA CICHA

Zestaw porcelanowych kubków barowych
Mleczne kubki barowe pamięta każdy, kto żył w okresie PRL-u.
Wykonane zostały w zakładach Porcelany Stołowej LUBIANA SA
- tych samych, które produkowały zastawy dla barów mlecznych.
Zestaw składa się z dwóch kubków - przygotowanych tak, by nałożone
jeden na drugi tworzyły całość kompozycji. Na jednym z nich widnieje
oficjalne logo krakowskich obchodów 70-lecia Nowej Huty, na drugim
zaś zamieszczono mozaikę, która w rzeczywistości jest planem
najstarszej części dzielnicy Krakowa.

Darczyńca: Prezydent Miasta Krakowa,
Jacek Majchrowski
LICYTACJA CICHA

Czapka Orlen Teamu z autografem
Roberta Kubicy
Czapka Orlen Teamu z logo Roberta Kubicy oraz jego autografem i numerem
startowym, z którym nasz jedyny kierowca w historii serii wyścigowej F1 wrócił
do rywalizacji wśród najlepszych kierowców wyścigowych świata. Historia
polskiego kierowcy i jego wieloletniego zmagania z przeciwnościami losu, aby
wrócić do rywalizacji na tor wyścigowy, to gotowy materiał na doskonały film,
pokazujący losy jednego z najzdolniejszych zawodników w motosporcie, który
w jednej chwili stracił wszystko, na co pracował całe życie. Tragiczny wypadek
podczas rajdu Ronde di Andora stanowił punkt zwrotny kariery kierowcy
znad Wisły, który od tamtej pory każdego dnia walczył, aby wrócić na szczyt
i ponownie stać się uczestnikiem królewskiej serii F1. Lata ciężkiej pracy
i mozolnej rehabilitacji zakończyły się dla Roberta Kubicy powrotem do bolidu
F1 i stanowią jedną z najpiękniejszych historii w dziejach sportu, pokazującą
jak wiele można osiągnąć dzięki niesłychanej pracy, uporowi i konsekwencji
w dążeniu do założonego celu.

Darczyńca: Anwil S.A.
LICYTACJA CICHA

Chińska wycinanka z papieru
Zestaw wyjątkowych przedmiotów: tradycyjnej, artystycznej
wycinanki z papieru (profil kobiety wycięty za pomocą nożyczek,
umieszczony na płótnie), ozdobnego notesu (kolorowa grafika na
okładce, kartki z papieru ekologicznego) oraz grafiki (wykonanej
metodą wytłaczania na metalowej blaszce, o wymiarach 26x29 cm,
w złotej ramie) przedstawiającej chińską kobietę.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Japońska Sake
Tradycyjny ryżowy trunek jest dla Japończyków tym, czym wino dla
francuskiej kuchni. Sake może dodawać smaku przygotowywanym
potrawom, podkreślać go podczas jedzenia, równoważyć intensywne
aromaty lub oczyszczać kubki smakowe przed kolejnym kęsem.
Wymykając się zachodnim klasyfikacjom, „napój samurajów”
stanowi kolejny dowód wyjątkowości japońskiej kultury. Butelka
o pojemności 720 ml, 60% vol.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Whisky Glenrothes Vintage Reserve 0,7
Glenrothes Select Reserve debiutował w 2005 roku i był pierwszą
nierocznikową propozycją gorzelni. Select Reserve był pomysłem Johna
Ramseya, obecnie emerytowanego mistrza destylacji, zaoferowania whisky
oddającej najpełniej charakter Glenrothers i opartej na selekcji destylatów
z różnych roczników i starzonych w różnych typach beczek. W 2008 roku
Select Reserve wybrany został najlepszą whisky single malt z okręgu
Speyside, butelkowaną bez określenia wieku. Aromat: świeży, owocowofloralny, nieco słodu, wanilia, ślad anyżku, wrzosy, zielone jabłka, brzoskwinie,
wiórki kokosowe, nuty cynamonu i trawy cytrynowej. Smak: łagodny,
acz złożony, lekko orzechowy, wanilia, miód, pomarańcze, jabłka, śliwki,
cynamon, imbir, nuty sherry i dębu. Finisz: średnio długi, owocowo-korzenny
z delikatną nutą orzechową.

Darczyńca: Jim Leishman
LICYTACJA CICHA

Koniak Courvoisier VS
Courvoisier Cognac to znany na całym świecie oryginalny francuski
koniak pochodzący z destylarni założonej w 1843 roku przez
niejakiego Felixa Courvoisier. Do jego wyrobu tłoczone są wyłącznie
winogrona odmiany Ungi Blanc w winnicach z regionów: Grande
Champagne, Petite Champagne, Borderies and Fins Bois. Produkcja
oparta jest o tradycyjną metodę podwójnej destylacji. Koniak ten
leżakuje w beczkach z francuskiego dębu, a dojrzewa dłużej niż trzy
lata, przez co ma bardziej charakterystyczny smak. Jest delikatnie
owocowy, wyczuwalne aromaty suszonych owoców i wiosennych
kwiatów sprzyjają konsumpcji.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Lampa z fajansu
Podstawa lampy wykonana jest z fajansu - eksportowego produktu
Włocławka. Zarówno wzorem (różnej wielkości kwiaty), jak i kolorystyką
(dominuje kolor czerwony, który króluje nad barwą żółtą, zieloną i niebieską)
nawiązano do tradycyjnych malowideł, którymi przyozdabiano przedmioty
produkowane w miejscowej, największej w Europie fabryce fajansu. Lampa
ma klosz w kolorze ecru - różna grubość klosza w różnych jego miejscach daje
efekt ciekawej, nierównej faktury dającej dodatkowy efekt świetlny (różne
kąty załamania światła). Wysokość lampy - 55 cm, średnica klosza - 48 cm.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Kompas w drewnianej szkatułce
Kompas w pozłacanej metalowej obręczy. Igła kompasu wskazuje
4 główne strony świata. Tarcza uzupełniona jest także o kierunki
pośrednie (NE, SE, SW, NW). Umieszczony jest w małej,
drewnianej zamykanej szkatułce. Na wieczku szkatułki umieszczono
pozłacaną kotwicę - symbol nadziei, bezpieczeństwa i zwycięstwa.
Drganie igły przy wyznaczaniu kierunku świadczy o tym, iż kompas
wyprodukowano w XX wieku (wówczas nie wypełniano ich płynem
zapobiegającym owemu drganiu).

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Zestaw Wojsk Obrony Terytorialnej
W skład zestawu wchodzą: bawełniana czarna czapka z daszkiem
z logo Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, apteczka
pierwszej pomocy z możliwością założenia na pasek od spodni,
powerbank, pendrive, narzędzie wielofunkcyjne w blaszanej puszce,
grawerton z logo i hasłem WOT, kubek termiczny i kubek ceramiczny.
Wojska Obrony Terytorialnej to jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych
RP. Utworzone 1 stycznia 2017 r. kultywują dziedzictwo tradycji
Komendy Głównej Armii Krajowej.

Darczyńca: WOT
LICYTACJA CICHA

Serial „Belfer”
oraz książka „Stuhrmówka. A imię jego
czterdzieści i cztery”
wraz z autografami Macieja Stuhra
Sześciopłytowe wydawnictwo zawierające dwa sezony serialu „Belfer”.
Historia, której pierwszy sezon nagrano na terenie Kujaw i Pomorza
(w Chełmnie i Chełmży), zyskała spore grono fanów. Serial prezentuje
kryminalne zagadki rozwiązywane przez nauczyciela, w którego wciela
się Maciej Stuhr. W obsadzie serialu znalazł się również Piotr Głowacki torunianin. Na okładce pierwszego sezonu serialu widnieje autograf odtwórcy
roli tytułowego belfra - Macieja Stuhra. Książka w miękkiej oprawie jest
zapisem rozmowy Macieja Stuhra i Beaty Nowickiej. Opowiadając o swoim
życiu Maciej Stuhr prezentuje się jako aktor, kabareciarz, felietonista,
nauczyciel, ojciec i mąż. Publikacja opatrzona jest autografem artysty.

Darczyńca: Maciej Stuhr
LICYTACJA CICHA

Album „Niepodległa 1918”
Album z przedmową Premiera RP Mateusza Morawieckiego, wydany
z okazji 100-lecia niepodległości Polski. Twarda oprawa, z blaszanym
godłem Polski. Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno
z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów - niewoli
naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków nasz kraj odzyskał suwerenność. Podczas dorocznych obchodów 11 listopada
czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało
się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki
rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

Darczyńca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
LICYTACJA CICHA

Zestaw dwóch wydawnictw
Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Zestaw dwóch książek w twardej oprawie. „Ostatni komendanci. Ostatni
żołnierze. 1951-1963” to trzecie wydanie opracowania zbiorowego
Biura Bezpieczeństwa Narodowego o polskim powojennym podziemiu
niepodległościowym, które było potężnym ruchem społecznym ujętym
w karby organizacji wojskowych. Aż do powstania NSZZ Solidarność było
ono najliczniejszą formą czynnego oporu społeczeństwa polskiego przeciw
komunistycznej władzy, siłą narzuconej przez Sowietów. „Zapomniani
wyklęci. Sylwetki żołnierzy powojennej konspiracji antykomunistycznej”
z przedmową Prezydenta RP Andrzeja Dudy, przybliżają z kolei losy
Żołnierzy Wyklętych i ukazują różne życiowe drogi, które ostatecznie splotły
się w walce przeciwko narzuconej przez stalinowskich oprawców władzy.

Darczyńca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
LICYTACJA CICHA

Ceramiczna mieszczka
Ceramika to najstarsza technika wyrobu przedmiotów sztuki użytkowej.
Pierwsze ceramiczne przedmioty powstawały już 6 tys. lat p. n. e. Jej
popularność nie słabnie. Przykładem jest ceramiczna figurka mieszczki.
Strój kobiety (w kroju, kolorystyce i zdobnictwie) odzwierciedla ubiór XVIwiecznej mieszkanki Europy Środkowowschodniej. Mieszczka ma tradycyjnie
zakrytą głowę biało-złotym czepcem i niebieską suknię zdobioną złotymi
obszyciami. Figurka ma 25 cm.

Darczyńca: Alicja Bogacka
LICYTACJA CICHA

Ceramiczny anioł w czerwonej sukience
Figura ma ukrytą w sobie symbolikę. Anioł symbolizuje potęgę,
nieskazitelność i czystość. Róża zaś uznawana jest za symbol miłości,
triumfu i życia. Połączenie obu symboli odczytać można jako siłę miłości
i nieskazitelne życie. Znaczenie to podkreśla czerwony kolor sukni anioła. Dół
sukni przyozdobiony został krzewem z kwiatami róż. Nie mają one kolców,
co wskazuje na nieśmiertelność i szczęśliwą miłość (nieporanioną). Figurka
ceramiczna jest wykonana z gliny wypalanej w piecu - to częsta technika
wyrobu przedmiotów sztuki użytkowej. Figurka ma 36 cm.

Darczyńca: Alicja Bogacka
LICYTACJA CICHA

Ceramiczny mak
Czerwony mak w kulturze europejskiej to symbol pamięci o poległych
żołnierzach. Ceramiczny mak pochodzi z instalacji przygotowanej w roku
2014, którą upamiętniono 70. rocznicę bitwy o Monte Casino. Podstawa
i kwiat wykonane są z ceramiki, łączy je druciana łodyga. Całość stanowi
oryginalny element wystroju wnętrz.

Darczyńca: Alicja Bogacka
LICYTACJA CICHA

Ceramiczna mieszczka
Ceramiczne popiersie kobiety, której ubiór wskazuje na mieszkankę XVIIwiecznego Torunia. Kobieta na głowie ma charakterystyczny (niebieski)
czepiec z pomarszczonym rondem i kołnierz, który był nieodzownym
elementem kobiecego stroju. Jego wielkość oraz jaskrawy, czerwony
kolor wskazują, iż kobieta reprezentuje średnia klasę mieszczańską.
U dołu ceramicznej figurki (na bluzce mieszczki) zamieszczono szereg
malowniczych, niezwykle ozdobnych kamienic, które do dziś stanowią
o unikalności toruńskiej starówki. Może to także wskazywać na warstwę
społeczną, z której wywodzi się kobieta. Wysokość figurki: 26 cm.

Darczyńca: Alicja Bogacka
LICYTACJA CICHA

Lampa witrażowa Tiffany
Nocna lampka o wysokości 34 cm. Podstawa lampy i zwieńczenie klosza
wykonane są z mosiądzu. Podstawa jest bogato zdobiona elementami
geometrycznymi, gdzieniegdzie pojawia się także wzornictwo kwiatowe.
Podstawa od spodu wyposażona jest w matowe podłoże, dzięki czemu
lampa stoi stabilnie i nie rysuje powierzchni. Klosz lampki wykonano metodą
witrażową. W ten sposób uzyskano efekt załamania światła. Wzór na kloszu
nawiązuje do oryginalnych projektów Tiffany’ego - prekursora wzornictwa
lamp witrażowych. Lampka pasuje do każdego klasycznego wnętrza.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Ikona św. Michał Archanioł
Kopia XVIII-wiecznej ikony przedstawiającej świętego Michała Archanioła.
Ręcznie malowany olej na desce z drzewa liściastego, kliny dębowe,
autorstwa Pracowni W. Wardyński. Michał Archanioł to święty Kościoła
katolickiego i prawosławnego, występuje również w judaizmie i islamie. Imię
świętego oznacza „któż jak Bóg”. Według tradycji chrześcijańskiej, kiedy
Lucyfer zbuntował się przeciw Bogu i nakłonił do buntu 1/3 aniołów, Michał
wystąpił jako pierwszy przeciw niemu z okrzykiem: „Któż jak Bóg!”. W religii
judaistycznej wymienia się Michała wśród siedmiu aniołów wyższego rzędu.
Również w islamie Michał jest jednym z ważniejszych aniołów. W Nowym
Testamencie pojawia się jako stojący na czele hufców niebieskich, zwycięsko
walczy z szatanem i jego zwolennikami. Michał jest archaniołem, którego
wierni przyzywają w walce przeciwko siłom zła.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Kombinezon pilota Sił Zbrojnych RP
Kombinezon pilota Sił Zbrojnych RP wz. 606A/MON, został
przekazany przez dowódcę 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych,
płk. pil. Sławomira Mąkosę. Elementem 1. BLWL jest stacjonująca
w podinowrocławskim Latkowie 56. Baza Lotnicza w Inowrocławiu,
która stanowi jeden z najważniejszych ośrodków lotniczych w naszym
kraju.

Darczyńca: Dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk
Lądowych płk. pil. Sławomir Mąkosa
LICYTACJA CICHA

Książka „Pan Tadeusz”
Adama Mickiewicza
„Wydanie kolekcjonerskie arcydzieła Adama Mickiewicza, w skórzanej
oprawie ze złoceniami, zawierające ilustracje E.M. Andriollego.
Nasz narodowy epos został napisany podczas emigracyjnego pobytu
Mickiewicza w Paryżu. Powstawał etapami – od listopada 1832 roku
do czerwca 1834. Podczas swego pobytu we Francji poeta z wielkim
niepokojem obserwował spory polityczne, jakie wybuchały wewnątrz
emigracji polistopadowej. Był przekonany, że przekaz zawarty w treści
poematu przyczyni się do załagodzenia sporów wewnątrzemigracyjnych.
Ale najistotniejszym powodem powstania naszego najsłynniejszego eposu
była tęsknota poety do swej ojczystej Litwy. Jak piszą współcześni badacze
literatury, „potrzeba było pół wieku czyśćca w świadomości zbiorowej”, aby
zrozumieć, że mamy do czynienia ze szczytowym pułapem poezji w naszej
literaturze. O uznaniu wartości literackiej poematu świadczy między innymi
liczba jego przekładów na języki obce, których do tej pory było ponad
trzydzieści, w tym na język chiński i wietnamski.”

Darczyńca: Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex”
LICYTACJA CICHA

Książka „Faraon” Bolesława Prusa
Prezentowany wolumin został przygotowany niezwykle starannie pod względem
edytorskim. Wydawca zadbał o to, aby obecne wydanie nie różniło się od tomów
wydanych wcześniej. Blok wydawniczy został oprawiony w twardą, tekturową
okładkę, którą wyłożono gąbką. Całość została pokryta naturalną skórą w kolorze
ciemnego brązu, wyprodukowaną przez turecką firmę Salamander. Na frontowej
stronie okładki, poza tytułem (wytłoczony został złotą folią), czarną folią
wytłoczono jeden z najbardziej rozpoznawalnych wytworów kultury staroegipskiej
– maskę grobową faraona Tutanchamona. Kolejnym elementem symbolizującym
władzę absolutną faraonów jest rysunek wytłoczony na rewersie okładki woluminu.
To insygnia władzy (regalia) faraona: berło (heka) przypominające pasterską
laskę oraz bicz (nachacha) przypominający cep w kształcie wachlarza. Na froncie i
rewersie okładki znajduje się także ozdobna ornamentyka, wytłoczona czarną folią.
Równie okazale prezentuje się grzbiet tomu, na którym poza tytułem i exlibrisem
serii znajdują się dwa ozdobne garbiki, przydające woluminowi historycznej estetyki.
Blok drukarski tomu został zaopatrzony w ozdobną jedwabną tasiemkę, a jego
brzegi pokryto złotą farbą drukarską. Tekst powieści został wydrukowany wyrazistą
czcionką na wysokiej jakości papierze o fakturze i sztywności zapewniającej
wyjątkową trwałość. Jak przystało na bibliofilskie wydanie, edycję wzbogaca
kilkadziesiąt specjalnie przygotowanych do tego wydania kolorowych ilustracji
autorstwa Elizy Żmudzkiej.

Darczyńca: Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex”
LICYTACJA CICHA

Publikacja „Bajki i legendy powiatu
toruńskiego, czyli podtoruńskie
czary-mary”
„Cudze chwalicie, swego nie znacie” rzekł Stanisław Jachowicz. Stwierdzenie
bajkopisarza motywuje do poznania tego, co w zasięgu wzroku i „na
wyciągnięcie ręki”. Powszechnie znany są takie legendy, jak ta o smoku
wawelskim, Warsie i Sawie czy Bazyliszku. Czas poznać bogactwo legend
i baśni Ziemi Chełmińskiej, czyli powiatu toruńskiego. Ta publikacja to 116
kart z 36 opowiadaniami o miejscach, postaciach lub wydarzeniach, które
wydarzyły się za murami dawnego Torunia. Książka prezentuje ludowe
podania, dzięki którym można się dowiedzieć, jak dawniej tłumaczono świat.
Każda legenda opatrzona jest ilustracją laureatów konkursu plastycznego
„Mieszkam w ciekawym miejsu - bajki i legendy powiatu toruńskiego”.

Darczyńca: Starostwo Powiatowe w Toruniu
LICYTACJA CICHA

Pakiet promocyjny Nakła nad Notecią
Zestaw zawiera dwa półlitrowe słoiki miodu wielokwiatowego, mapę drogową
miasta wydaną z okazji 720. rocznicy nadania praw miejskich, z zaznaczonymi
i opisanymi najwazniejszymi zabytkami i miejscami istotnymi dla rozwoju
gospodarczego i kulturalnego, płytę CD i portfel. Płyta to zapis utworów
Fryderyka Chopina w wykonaniu jednego z najzdolniejszych pianistów XXI
w., rodowitego mieszkańca Nakła nad Notecią - Rafała Blechacza. Muzyk
złożył na płycie swój autograf. Do zestawu dołączono także męski portfel
skórzany w kolorze czarnym. Portfel ma osiem przegródek na dokumenty
i karty kredytwe, dwie duże kieszenie na banknoty oraz jedną małą kieszonkę
zamykaną na zatrzask do przechowywania bilonu.

Darczyńca: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło
nad Notecią Sławomir Napierała
LICYTACJA CICHA

Klaps filmowy z podpisami gwiazd
Tradycyjny klaps filmowy, którym 9 września 2019 r. Maciej Orłoś rozpoczął
koncert „Wyspa Kina”, wieńczący kolejną edycję Święta Województwa. Klaps
oraz koncert jest nawiązaniem do filmowego dziedzictwa Kujaw i Pomorza.
W koncercie wzięły udział gwiazdy polskiej sceny muzycznej i poezji
śpiewanej oraz aktorzy w repertuarze pochodzącym z filmów nakręconych w
regionie lub tych, w których wystąpili aktorzy lub twórcy z regionu. Na klapsie
znajdują się autografy uczestników wydarzenia z edycji 2019: Marceliny,
Filipa Laty, Moniki Kuszyńskiej, Bovskiej, Marka Dyjaka, Piotra Zioły i Marii
Sadowskiej.

Darczyńca: Fundacja Biuro Kultury
LICYTACJA CICHA

Zestaw: książka”Historie dopowiedziane”
i drewniana figurka „Zimorodek”
„Historie dopowiedziane. Twórczość Wiktora Chrzanowskiego” to publikacja
podsumowująca wystawę pochodzącego z Torunia artysty, prezentowaną
w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Chrzanowski inspiracje dla swojego
malarstwa czerpie w dużej mierze z tradycyjnej kultury i sztuki ludowej,
sięgając po tematykę związaną z życiem dawnej wsi – pracą, obyczajowością,
religijnością. Jednocześnie kreuje swój własny styl wypowiedzi artystycznej,
wykorzystując cechy formalne charakterystyczne dla sztuki ludowej, jak
typizację postaci, symetrię, dekoracyjność czy zakłócenie perspektywy
i proporcji, w celu zwrócenia uwagi na elementy ważniejsze dla treści. Do
albumu dołączona została malowana, drewniana figurka „Zimorodek”.

Darczyńca: Muzeum Etnograficzne
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
LICYTACJA CICHA

Zestaw: książka „Historie dopowiedziane”
i drewniana figurka przedstawiająca
dwa dudki
„Historie dopowiedziane. Twórczość Wiktora Chrzanowskiego” to publikacja
podsumowująca wystawę pochodzącego z Torunia artysty, prezentowaną
w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Chrzanowski inspiracje dla swojego
malarstwa czerpie w dużej mierze z tradycyjnej kultury i sztuki ludowej,
sięgając po tematykę związaną z życiem dawnej wsi – pracą, obyczajowością,
religijnością. Jednocześnie kreuje swój własny styl wypowiedzi artystycznej,
wykorzystując cechy formalne charakterystyczne dla sztuki ludowej, jak
typizację postaci, symetrię, dekoracyjność czy zakłócenie perspektywy
i proporcji, w celu zwrócenia uwagi na elementy ważniejsze dla treści. Do
albumu dołączona została malowana, drewniana rzeźba przedstawiająca
dwa dudki na gałęzi drzewa.

Darczyńca: Muzeum Etnograficzne
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
LICYTACJA CICHA

Świąteczny zestaw upominkowy
- mały anioł
Publikacja pt. Przewodnik po Bożym Narodzeniu, wydana przez Muzeum
Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, to
kompendium wiedzy o świętach, bożonarodzeniowych symbolach, rytuałach
i wierzeniach. Do książki dołączona jest drewiana figurka anioła, stylizowana
na wzór sztuki ludowej - ręcznie malowana postać wyrzeźbiona jest
z jednego kawałka drewna.

Darczyńca: Muzeum Etnograficzne
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
LICYTACJA CICHA

Książka „Moja historia.
Otylia Jędrzejczak”
Książka w miękkiej oprawie, licząca 296 stron. Jest to autobiografia jednej
z najbardziej utytułowanych polskich sportsmenek. Miała niespełna 21 lat,
gdy została trzykrotną medalistką olimpijską. Podczas igrzysk w Atenach
w 2004 roku sięgnęła po złoty medal na swoim koronnym dystansie 200
m stylem motylkowym, a do tego dorzuciła dwa srebrne medale. Osiągnęła
to, będąc mistrzynią świata i wielokrotną mistrzynią Europy. Otylia po
raz pierwszy tak szczerze opowiada o kulisach swoich sukcesów, relacjach
z bratem, rodzicami i trenerami, a także wypadku. Książka zawiera listy
sportsmenki do brata i Boga oraz fragmenty jej pamiętników.

Darczyńca: Otylia Jędrzejczak
LICYTACJA CICHA

Książka Tomasza Organka
„Teoria opanowania trwogi”
Tomasz Organek to znana postać w świecie kultury - założyciel i lider
zespołów Sofa oraz formacji ØRGANEK, a od niedawna także i pisarz.
„Teoria opanowania trwogi” to jego debiut prozatorski. Na 350 stronach
opisał losy trzydziestolatków, którzy jak pisze sam autor „cały czas są gdzieś
pomiędzy. Zawsze albo za późno, albo za wcześnie”. Główni bohaterowie to
obraz pokolenia ludzi urodzonych w latach 70-tych XX wieku. Ludzi, którzy
byli świadkami wielkich przemian społecznych i systemowych nie czują, że
ich życie, praca i dokonania coś znaczą dla świata. Jako młodzi ludzie marzyli
o dokonaniu wielkich rzeczy, ale życie zweryfikowało ich plany. O tym jak
odnajdują się we współczesnym świecie, o rozczarowaniach, marzeniach
i nadziei w przystępny sposób opowiada sam autor. Opisy okraszone są
groteskowymi wypowiedziami, skojarzeniami i odwołaniami do znanych
dzieł literackich, muzycznych i filmowych. Książka w miękkiej oprawie
z zakładką i autograferm autora.

Darczyńca: Tomasz Organek
LICYTACJA CICHA

Plecak z akcesoriami kibica
lekkiej atletyki
Zestaw zawiera gadżety, które są gratką dla prawdziwych fanów królowej
sportu. W 2019 r. w Bydgoszczy odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Europy
w Lekkoatletyce. Zestaw zawiera: jednokomorowy plecak firmy New Balance
(oficjalnego sponsora Mistrzostw), czarną koszulkę z nadrukowanym logo
Mistrzostw (rozmiar XL), okulary przeciwsłoneczne umożliwiające oglądanie
zawodów nawet przy dużym nasłonecznieniu oraz „Brysia” - oficjalną
maskotę Mistrzostw (wielkość maskotki to 23 cm). Do zestawu dołączono
gadżety promujące Miasto Bydgoszcz będącego gospodarzem zawodów:
kawę arabikę z Bydgoskiej Palarnii Kawy LAFAYE, czekoladę mleczną oraz
dwa magnesy.

Darczyńca: Krzyszof Wolsztyński
LICYTACJA CICHA

Drewniana rzeźba - Pieta
Pieta znaczy dosłownie: miłosierdzie, litość i miłość zgodną z powołaniem.
W sztuce terminem tym określa się dzieła przedstawiające Matkę Boską
trzymającą martwego Jezusa Chrystusa. To jedno z najczęstszych scen
prezentowanych w sztuce religijnej i dewocjonaliach. Scena ta inspiruje
także ludowych twórców regionalnych. Prezentowana pieta w całości została
wyrzeźbiona w drewnie. Postacie umieszczone zostały w drewnianym
przybytku kształtem przypominającym kapliczki, które dawniej znajdowały
się przy drogach prowadzących do miast. Całość dopełniają intensywne
barwy szat Maryi, które koncentrują uwagę na postaci matki cierpiącej po
śmierci syna. Wzrok Maryi skierowany jest ku niebu, co oznacza, że wola
Boża się dokonała, tak jak jej powołanie.

Darczyńca: Oddział Bydgosko-Toruński
Stowarzyszenia Twórców Ludowych
LICYTACJA CICHA

Album „1989” Chris Niedenthal
Rok 1989 to jeden z najciekawszych okresów Europy Środkowowschodniej.
Album jest zbiorem wybranych zdjęć autorstwa Chrisa Niedenthala, który
w tym czasie przygotowując materiał o tzw. Nowym Związku Radzieckim
dla amerykańskiego dwutgodnika TIME przebywał w tym czasie w Polsce,
Niemczech, Czechosłowacji, Związku Radzieckim, Chinach, Rumunii,
Węgrzech i Bułgarii. Niedenthal był świadkiem najważniejszych wydarzeń,
jakie miały miejsce w tych krajach: pierwszych wolnych wyborów w Polsce,
obalenie muru berlińskiego w Niemczech, obalenie komunistycznych rządów
w Bułgarii i krwawych zamieszek w Rumunii, demonstracji w Pekinie.
Wszystkie te wydarzenia uwiecznił na fotografiach prezentowanych
w albumie „1989”. Jak wyglądał świat u progu wielkich przemian? Odpowiedź
skryta jest w fotografiach.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Srebrna moneta
- eksponat kolekcjonerski
Srebrna moneta wybita przez Urząd Numizmatyczny w Watykanie
z okazji kanonizacji św. Matki Teresy z Kalkuty. Na awersie widnieje twarz
świętej z wybitą datą kanonizacji, na rewersie zaś herb Watykanu. Moneta
umieszczona jest w eleganckim etui z białej skóry.

Darczyńca: ks. Mariusz Kuciński
LICYTACJA CICHA

Filiżanka Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta
Porcelanowa filiżanka polskiej marki Lubiana. Biała filiżanka ze złotym
otokiem na brzegu i żłobieniami po bokach. Na filiżance logotyp Towarzystwa
Pomocy im. św. Brata Alberta z wizerunkiem świętego i hasłem „Być
dobrym jak chleb”.

Darczyńca: Towarzystwo Przyjaciół Brata Alberta
LICYTACJA CICHA

Album „John Bailey” z dedykacją
Album w twardej oprawie, przedstawiający dorobek artystyczny John’a
Baileya, zdobywcy Nagrody Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów
Zdjęć Fimowych Camerimage za całokształt twórczości w 2019 r. Bailey
pracował przy postprodukcji filmów promocyjnych dla American Airlines, a także
asystował takim operatorom, jak Charles Correll, Erik Daarstad, John Koester
czy Gary Young. W 1969 r. Bailey praktykował jako asystent i operator u boku
takich legend Hollywood jak Néstor Almendros, Jules Brenner, Dave Meyers,
Chuck Rosher, Gregory Sandor, Ric Waite czy Vilmos Zsigmond. Dzięki temu
w połowie lat 70. miał okazję pracować przy wielu słynnych produkcjach, takich
jak „Two-Lane Blacktop” (1971) Montego Hellmana, serialach „Emergency!”
(1974) i „Kojak” (1975), a także „Niebiańskich dniach” (1976) Terrence’a
Malicka oraz „Trzech kobietach” (1977) Roberta Altmana. Zaledwie parę lat
później Bailey został autorem zdjęć w tak znanych filmach jak „Bulwarowe
noce” (1978) w reżyserii Michaela Pressmana i „Amerykański żigolak” (1980)
Paula Schradera. Pod koniec lat 80. i w latach 90. kontynuował współpracę
ze Schraderem przy filmach „Ludzie-koty” (1981), „Mishima” (1984), „Światło
dnia” (1986) i „Na zawsze moja” (1999).

Darczyńca: Fundacja Tumult
LICYTACJA CICHA

Płyty winylowe „The big dream”
Davida Lynch’a z autografem
Amerykański reżyser David Lynch powrócił jako muzyk. Dwa lata po
debiucie płytowym na rynek trafił jego kolejny autorski album „The Big
Dream”. Tym razem filmowiec przygotował zestaw bluesowych piosenek,
które określa mianem „ekscytujących dla duszy”. Płytę „The Big Dream”
wypełniło jedenaście autorskich utworów. Nie zabrakło miejsca również
na cover - muzykujący reżyser sięgnął po kompozycję Boba Dylana „The
Ballad Of Hollis Brown”. Lynch utrzymuje jednak, że jego wersja jest nie
tyle „przeróbką samego Dylana, co Niny Simon, śpiewającej Dylana”.
Krążek promuje piosenka „I’m Waiting Here”, nagrana z gościnnym udziałem
szwedzkiej gwiazdy Lykke Li. Utwór dołączony jest jako bonus cyfrowej edycji
„The Big Dream”, wytłoczony na siedmiocalowym winylowym singlu. David
Lynch jest amerykańskim reżyserem i muzykiem, który międzynarodową
sławę zdobył dzięki filmowi „Blue Velvet” (1986) i serialowi „Miasteczko
Twin Peaks” (1990). Obydwie produkcje zainicjowały współpracę Lyncha
z kompozytorem Angelo Badalamentim i wokalistką Julee Cruise. Temat
przewodni „Miasteczka Twin Peaks” zatytułowany „Falling” uznawany jest
dziś za jeden z najważniejszych utworów, jakie pojawiły się w telewizji. Lynch
i Badalamenti odpowiadają w pełni za dwie płyty Julee Cruise: „Floating Into
The Night” (1989) i „The Voice Of Love” (1993).

Darczyńca: David Lynch
LICYTACJA CICHA

Płyta winylowa Kayah „Kamień”
Debiutancka płyta artystyki znanej wcześniej z chórków m.in. Grzechorza
Ciechowskiego, która przybrała pseudonim artystyczny Kayah ukazała się
w dniu jej 28 urodzin - 5 listopada 1995 r. Po dwudziestu latach wznowiono
nagranie. Z okazji jubileuszu w 2015 r. artystka ponownie ruszyła w trasę
koncertową wracając do korzeni i początków swojej solowej kariery. Winyl
jest wydaniem dwupłytowym: na pierwszym krążku znajduje się oryginalny
zapis płyty z 1995 r., na drugiej zaś te zamieszczone te same utwory, ale
w nowych aranżacjach. Na płycie swój autograf złożyła Kayah.

Darczyńca: Kayah
LICYTACJA CICHA

Zestaw promocyjny miasta Rybnik
Zestaw składa się z trzech toreb bawełnianych w kolorach zgodnych
z identyfikacją wizualną miasta i obecnych w górniczej tradycji:
czerwony - nawiązuje do obramowań futryn śląskich familoków (domów
wielorodzinnych), błękit - obecny w herbie Rybnika i żółty - będący
odwołaniem do złotego ora w herbie Śląska. W zestawie znajduje się również
album promujący bogactwo kulturalno-gospodarcze Rybnika i tradycje
górnicze. Całość uzupełnia krawat męski typu śledź (skinny tie), wykonany
w 100% z bawełny. Utrzymany jest w kolorystyce miasta - to jasne i ciemne
odcienie koloru niebieskiego ułożone naprzemiennie, skośnie.

Darczyńca: Prezydent Miasta Rybnika
Wojciech Świerkosz
LICYTACJA CICHA

Zestaw promocyjny serialu „Diagnoza”
Rybnik stał się miejscem akcji serialu „Diagnoza”, którego cztery sezony
można było oglądać na antenie TVN. Serial opowiadał perypetie życiowe
lekarzy zatrudnionych w szpitalu klinicznym w Rybniku. Na tę okoliczność
powstała seria gadżetów promujących zarówno serial, jak i miasto.
W prezentowanym zestawie znajdują się: kubek, pamięć USB o pojemności
16 GB, breloczek z ustnikiem do resustytacji oddechowej, notatnik
oprawiony sztuczną skórą typu skaj oraz długopis w kształcie strzykawki.
Wszystko sygnowane logo serialu.

Darczyńca: Prezydent Miasta Rybnika
Wojciech Świerkosz
LICYTACJA CICHA

Szal z węgierskim motywem ludowym
Brązowy szal z delikatnej tkaniny, zdobiony jasnym motywem ludowym,
zakończony jasnymi frędzlami z drewnianymi koralikami. Szal wykonany
przez węgierską firmę Igéző to doskonały dodatek do stroju nie tylko dla
miłośniczek folkloru.

Darczyńca: Ambasador Węgier Orsolya Kovács
LICYTACJA CICHA

Świąteczny zestaw upominkowy
- duży anioł
Publikacja pt. Przewodnik po Bożym Narodzeniu, wydana przez Muzeum
Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, to
kompendium wiedzy o świętach, bożonarodzeniowych symbolach, rytuałach
i wierzeniach. Do książki dołączona jest drewiana figurki anioła, stylizowana
na wzór sztuki ludowej - ręcznie malowana postać wyrzeźbiona jest
z jednego kawałka drewna.

Darczyńca: Muzeum Etnograficzne
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
LICYTACJA CICHA

Zestaw: książka „Historie dopowiedziane”
i drewniana figurka bociana
„Historie dopowiedziane. Twórczość Wiktora Chrzanowskiego” to publikacja
podsumowująca wystawę pochodzącego z Torunia artysty, prezentowaną
w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Chrzanowski inspiracje dla swojego
malarstwa czerpie w dużej mierze z tradycyjnej kultury i sztuki ludowej,
sięgając po tematykę związaną z życiem dawnej wsi – pracą, obyczajowością,
religijnością. Jednocześnie kreuje swój własny styl wypowiedzi artystycznej,
wykorzystując cechy formalne charakterystyczne dla sztuki ludowej, jak
typizację postaci, symetrię, dekoracyjność czy zakłócenie perspektywy
i proporcji, w celu zwrócenia uwagi na elementy ważniejsze dla treści. Do
albumu dołączona została malowana, drewniana figurka bociana.

Darczyńca: Muzeum Etnograficzne
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
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Pluszowy miś Ursynek
Miś Ursynek to sympatyny pluszak, którym zachwyci się zarówno dziecko,
jak i osoba dorosła. Pluszak ma 95 cm i był istotnym elementem akcji,
którą Ursynów (dzielnica Warszawy) zorganizował w 2015 r., kiedy to po
raz pierwszy obowiązkiem szkolnym zostały objęte wszystkie sześciolatki.
By umilić maluchom rozpoczęcie nauki szkolnej, pomóc dzieciom łagodnie
przejść do kolejnego, bardzo ważnego etapu życia - czasu nauki i ocieplić
szkolne pomieszczenia, każda klasa pierwsza otrzymała pluszaka Ursynka.
Jako element wystroju miś przypominał dzieciom o domu lub przedszkolu,
które już znają i gdzie czuły się bezpiecznie, a w chwilach smutku lub
zaniepokojenia dzieci mogły się po prostu do niego przytulić. To ważny
element psychologiczny, który jak twierdzą specjaliści ułatwił wielu
maluchom rozpoczęcie nauki. Miś ubrany jest w biały t-shirt z kolorowym
napisem „Przytul Ursynka”.

Darczyńca: Burmistrz Ursynowa Robert Kempa
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Angklung - instrument muzyki
tradycyjnej i rozrywkowej wraz z książka
Wykonany z bambusa angklung jest współcześnie jednym
z najpopularniejszych instrumentów w Indonezji. Pochodzi z zachodniej
części Jawy, gdzie tradycyjnie używany był między innymi podczas rytuałów
związanych ze żniwami. Instrument ten został dostosowany do europejskiej
skali muzycznej i zaczęto wykonywać na nim również hity zachodniej
muzyki klasycznej i rozrywkowej. Obecnie używany jest zarówno w celach
koncertowych, jak i dydaktycznych.

Darczyńca: HKO
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„Lech Kaczyński. Biografia polityczna
1949-2005”, Sławomir Cenckiewicz,
Adam Chmielecki, Janusz Kowalski,
Anna K. Piekarska
Książka w oprawie twardej licząca 1024 stron. Grupa badaczy: Adam
Chmielecki, Janusz Kowalski, Anna K. Piekarska pod kierunkiem Sławomira
Cenckiewicza postanowiła przygotować pierwszą naukową biografię
Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego. Na kartach tej obszernej
książki znajdziemy wiele szczegółów dotyczących jego życia prywatnego
i rodzinnego, kariery akademickiej i dorobku naukowego. Baza źródłowa
całej książki obejmuje dokumenty z przeszło dwudziestu archiwów (w tym
uczelni i instytucji państwowych oraz zbiorów prywatnych), materiały
prasowe oraz internetowe, zbiory audiowizualne, relacje i korespondencję,
ogromną ilość dokumentów drukowanych, dzienników i wspomnień, a także
opracowań naukowych i publikacji popularnonaukowych. Książka zawiera
wstęp autorstwa Sławomira Cenckiewicza, liczne czarno-białe fotografie
oraz obszerną bibliografię i indeks osobowy.

Darczyńca: MSWiA
LICYTACJA CICHA

Kapelusz Modena Benowscy
Klasyczny kapelusz filcowy wykonany z prawdziwej owczej wełny. Wysokiej
klasy materiał zapewnia dużą przepustowość powietrza oraz gwarantuje
wysoką wytrzymałość produktu. Projektując kapelusz zimowy wzorowano
się na okryciach głów pasterzy himalajskich. Zastosowanie tych samych
materiałów daje gwarancję ochrony głowy przed chłodem i utrzymania
ciepła nawet w najzimniejsze dni. Kapelusz w koloże beżowym ze skórzanym
paskiem (brązowo-czarnym) wykonał najstarszy i jedyny z 13 działających
w powojennym Toruniu warsztatów modniarskich - Modena Benowscy,
działająca od 1947 r.

Darczyńca: Kapelusze Modena - Benowscy
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Ceramiczna broszka
Ceramiczna broszka to dzieło ręcznie robione. Broszka zapinana na agrafkę
z zasuwką chroniąca przed odpięciem lub haczeniem ubrania. Broszka
przedstawia pięć okręgów, których barwy przeplatają się, przenikają tak,
że powstaje wrażenia koncentrowania całości w samym środku. Dominują
odcienie brązu, żółci i czerwieni. Broszka ma kształt koła o średnicy
65 mm. Biżuteria mieści się w drewnianym pudełku oklejonym jutą,
w środku wyłożonym pluszem, co zabezpiecza ceramiczną ozdobę przed
uszkodzeniem.

Darczyńca: HKO
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Chiński haft
Chiński haft przedstawiający górę Huangshan, w ozdobnym pudełku
wyścielonym czerwonym suknem. Sztuka chińskiego hafciarstwa ma
długą historię sięgającą aż epoki neolitu, czyli epoki kamienia gładzonego.
Ze względu na doskonałą jakość włókien jedwabiu, większość chińskich
haftów jest wykonana właśnie z tego materiału. Niektóre pozostałości
produkcji jedwabiu, datujące się na 5-6 tysięcy lat temu, znaleziono
w różnych częściach Chin. W dzisiejszych czasach większość prac ręcznych
zostało zastąpionych przez maszyny, ale niektóre wyjatkowe przedmioty są
nadal produkowane ręcznie. Współczesne hafciarstwo chińskie nadal jest
powszechne w południowych Chinach.

Darczyńca: HKO
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Ceramiczna głowa bałwana - świecznik
Wysokość 35 cm. Lampion wykonany przez podopiecznych Środowiskowego
Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie. Ręcznie
malowany, z czarnym kapeluszem na głowie. Środowiskowy Dom
Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie powstał w 2015 r.
Dom wspiera osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością
intelektualną w zakresie zaradności i samodzielności życiowej. Celem
placówki jest przeciwdziałanie marginalizacji, stygmatyzacji i wykluczeniu
społecznemu. Ośrodek odpowiada na indywidualne potrzeby każdego
uczestnika oraz stwarza możliwości co do rozwoju własnych uzdolnień
i zainteresowań. Zapewnia kompleksową rehabilitację psychiczną i społeczną
oraz miłą, rodzinną atmosferę.

Darczyńca: Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas
Diecezji Toruńskiej w Chełmnie
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Książka „Chajzerów dwóch”
Publikacja to zapis rozmowy ojca (Zygmunta Chajzera) i syna (Filipa
Chajzera). Jednego z nich znamy jako prezentera telewizyjnego i dziennikarza
radiowego, dzięki któremu cała Polska prześcigała się w wymyślaniu
barwnych kostiumów zasiadając na widowni programu „Idź na całość”.
Drugi to zakochany w Warszawie i jej historii dziennikarz i bloger. Łączy ich
niesamowita relacja ojciec-syn, o czym opowiadają na kartkach książki. Za
co siebie cenią, czego nie by dokonali, gdyby nie wzajemna pomoc i wsparcie,
czego dowiedzieli się zasiadając do tej rozmowy, spisała Anna Derengowska.
To zapis swobodnej rozmowy, pełnej wspomnień i zabawnych historii, do
której tematów dostarczyła redaktor prowadząca całość publikacji. Książka
w miękkiej oprawie ma 425 stron i dedykację oraz autograf Filipa Chajzera.

Darczyńca: Filip Chajzer
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Album „Polska Biało-Czerwoni”
Album „Polska Biało-Czerwoni” to oficjalny produkt licencyjny Polskiego
Związku Piłki Nożnej przedstawiający na fotografiach drogę drużyny
selekcjonera Adama Nawałki od eliminacji Euro 2016 do mistrzostw świata
w 2018. Publikacja, w której za tekst i wybór fotografii, odpowiadał jeden
z najwybitniejszych polskich dziennikarzy sportowych, jakim jest Jacek
Kurowski, to prawdziwa gratka dla kibiców reprezentacji Polski oraz fanów
sportu. Wydanie jest tym cenniejsze, iż zawiera autografy najważniejszych
piłkarzy reprezentacji z tego okresu - takich jak Robert Lewandowski,
Grzegorz Krychowiak, Łukasz Piszczek czy Michał Pazdan.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Tryptyk Lecha Majewskiego
Lech Majewski to polski reżyser filmowy i teatralny, pisarz, poeta i malarz.
Uznany na całym świecie twórca dzieł filmowych, o czym świadcza
powołania do Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, Gilldi
Reżyserów Amerykańskich i Europejskiej Akademii Filmowej. Prezentowany
tryptyk to zbiór trzech jego filmów: „Młyn i krzyż”, „Onirica” oraz „Ogród
Rozkoszy Ziemskich”. Wszystkie filmy inspirowane są dziełami malarskimi
Dantego, Pietera Bruegla i Hieronima Boscha. Każdy z bohaterów szuka
recepty na szczęście, każdy chce, by rajem było jego ziemskie życie. Każdy
z filmów wyróżniają pewne szczegóły, za zastosowanie których reżyser został
doceniony przez przedstawicieli światowego kina. W filmie „Młyn i Krzyż”
to scalenie kadrów filmowych i fragmentów dzieł malarskich, „Onirica” jest
mozaiką marzeń sennych, które tworzą świat bohatera, a „Ogród Rozkoszy
Ziemskich” w całości został nakręcony „z ręki”, co więcej bez scenariusza twórcy bazowali jedynie na powieści reżysera pt. „Metafizyka”. Na okładce
zbioru swój autograf złożył Lech Majewski.

Darczyńca: Lech Majewski
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Płyta DVD Dody z autografem
Płyta „Riotka Tour” jest drugim DVD koncertowym w karierze Doroty
Rabczewskiej. Koncert zarejestrowany został w Hotelu Arłamów
w Ustrzykach Dolnych 5 listopada 2016 roku. Płyta jest odpowiedzią na
prośbę fanów.

Darczyńca: Dorota Rabczewska
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Zestaw: Szkocka Whisky Glenmorangie
The Original Highland Single Malt
Ten Years Old ze szklankami 2 szt.
Szkocka Whisky Glenmorangie The Original Highland Single Malt to
bogactwo ponad 144 aromatów i smaków, dzięki którym Glenmorangie jest
uznawana za najbardziej złożoną whisky na świecie. Dojrzewa w beczkach
z amerykańskiego dębu po bourbonie. Prezentowana 10-letnia wersja
charakteryzuje się zarówno jasnozłotym kolorem, jak również innymi
cechami: zapach - miękkie owoce, białe brzoskwinie, świeżo cięte drewno,
odrobina mięty, wanilia, lody kokosowe, sorbet z mango, mandarynki
i odrobina banana; smak - wanilia i krem, lekki aromat dębiny, następnie
wyczuwalny cynamon i delikatny akcent marakui, w tle wyczuwalna mleczna
czekolada; finisz - miętowy i chłodny.

Darczyńca: HKO
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Płyta CD Unplugged Bednarek
Kamil Bednarek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów młodego
pokolenia. W 2010 r. wziął udział w trzeciej edycji show „Mam talent”
jako frontman zespołu Star Guard Muffin. Od 2012 r. produkuje muzykę
sygnowaną swoim nazwiskiem. Komponuje, śpiewa i aranżuje. Niezmiennie
wierny muzyce reggae. Uznawany za jednego z najsłynniejszych
propagatorów tej muzyki w Polsce. W jubileuszowej, dziesiątej edycji „The
Voice of Poland” wystąpił jako trener wokalny. Prezentowana płyta to kolejny
krążek wyprodukowany przez MTV Polska z serii unplugged. To projekt
zapoczątkowany przez stację w 1989 r. Płyty są zapisem koncertów „bez
prądu”, czyli takich, podczas których artyści śpiewają na żywo wyłącznie przy
akompaniamencie instrumentów akustycznych. Płyta Bednarek unplugged
to 19 utworów. Na okładce płyty autograf złożył Kamil Bednarek.

Darczyńca: Kamil Bednarek
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Męski zestaw wizytowy z drewna
Zestaw składa się z: muszki, poszetki i spinek do mankietów. Cechą
charakterystyczną wyróżniającą zestaw jest to, iż niektóre jego elementy
wykonano z drewna. Muszka w klasycznym kształcie wykonana w całości
z drewna koloru dębu. Umieszczona jest na gumowym pasku z możliwością
regulacji, dzięki czemu łatwo można ją dopasować do każdej sylwetki.
Drewnem wypełniono także posrebrzane spinki do mankietów w kształcie
koła (średnica 15 mm). Całość dopełnia satynowa poszetka w kolorze
granatowym w czarne prążki. Identyczny materiał przechodzi przez środek
muszki, co tworzy klasyczne i spójne dopełnienie męskiej garderoby.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Zestaw drewniany zegarek i koraliki
Męski zegarek firmy Bobo Bird - producenta naturalnych drewnianych
zegarków. Tarcza zegarka wykonana jest z drewna, a pasek ze skóry.
Ten unikatowy dodatek do męskiej stylizacji to jednocześnie wyraz
zaangażowania o dobro środowiska naturalnego. Do zegarka dołączony
jest naszyjnik z kolorowych koralików, z ozdobnym zakończeniem. Zestaw
umieszczono w eleganckim drewnianym pudełku.

Darczyńca: HKO
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Zestaw kubański: Rum „Havana Club 7”
oraz oryginalne kubańskie cygaro
Romeo y Julieta No. 2
Rum Havana Club 7 wytwarzany jest nieopodal stolicy kraju. W jego skład
wchodzą odmiany rumu, które dojrzewały co najmniej przez 7 lat. Tak
długi proces dojrzewania nadaje rumowi złożony, mocny, i bogaty aromat.
Cygaro Romeo y Julieta No. 2 cechuje lekki, czekoladowy smak, co sprawia,
że Romeo No. 2 jest idealną propozycją na pierwszy kontakt z hawanami.
Wyśmienity, słodkawy, kubański smak tego cygara, nie zawiedzie także
doświadczonych aficionado.

Darczyńca: HKO
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Zegar oraz kubek wykonane z fajansu
włocławskiego
Zarówno zegar, jak i kubek zostały wykonane ze znanego nie tylko
w Polsce, ale i na świecie fajansu włocławskiego. Tradycja wyrobu pięknych
i artystycznie zdobionymi wyrobów fajansowych sięga we Włocławku roku
1873, kiedy to uruchomiono pierwszą fabrykę. Wówczas zaczęto produkować
talerze, misy, zestawy pojemników kuchennych, serwisy śniadaniowe oraz
obiadowe, a także dużą gamę galanterii fajansowej. Nieliczne produkty
zdobiono wielobarwnymi motywami kwiatowymi, czyniąc z przedmiotów
użytkowych dzieła sztuki.

Darczyńca: HKO
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Witraż przedstawiający pierwowzór godła
niepodległościowego
Witraż wykonany przez Toruńską Pracownię Witraży Intek-Art. Przedstawia
pierwowzór godła niepodległościowego, wykonany na 100-lecie powrotu
ziem toruńskich do macierzy na tle błękintego nieba, co symbolizuje błękitną
Armię gen. Hallera. Wykonany w sposób tradycyjny - malowany ręcznie,
wypalany w piecu w temperaturze 650 stopni.

Darczyńca: Toruńska Pracownia Witraży Intek-Art.,
Sławomir Intek
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Publikacja Wiesława Weissa
„KAZIK. Biała księga”
To pierwsza tego rodzaju publikacja na rynku. Kazik Staszewski - wokalista,
aranżer, kompozytor, autor tekstów i lider zespołu KULT - niechętnie
udziela wywiadów, konsekwentnie nie odbiera nagród, nie bierze udziału
w wydarzeniach showbiznesu, ale uczynił pewne wyjątki: wraz z kolegami
z zespołu wystąpił w filmie dokumentalnym „Kult. Film” w reż. Olgi Bieniek
oraz udzielił tzw. wywiadu-rzeki Wiesławowi Weisowi. Publikacja „KAZIK.
Biała księga” to opowieść o tym, jak świat PRL-u wyglądał w oczach młodego
rockmana, kogo muzyk cenił, podziwiał, co go frustrowało, czy świat spełnił jego
oczekiwania i wreszcie o muzyce - o czym tak naprawdę śpiewa Kazik, jakie
historie opowiada, które z nich są prawdziwe, o inspiracjach i wspomnieniach,
które ukrył w tekstach piosenek. Rozmowę przeprowadził Wiesław Weiss dziennikarz muzyczny oraz założyciel i redaktor naczelny miesięczników Tylko
Rock i Teraz Rock. Publikacja w twardej okładce, 380 stron. Na wstępie do
publikacji złożyli autografy wszyscy członkowie zespołu KAZIK.

Darczyńca: Kazik Staszewski
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Płyta DVD z filmem „Zimna wojna”
Film Pawła Pawlikowskiego „Zimna wojna”, laureata Oscara za „Idę”. „Zimna
wojna” to pełna pasji historia miłości kobiety i mężczyzny, którzy poznali się
wśród ruin powojennej Polski. Płyta DVD z filmem zapakowana w eleganckie
pudełko w formie książki, z autografem wybitnego i uznanego reżysera Pawła
Pawlikowskiego.

Darczyńca: Paweł Pawlikowski
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Płyta DVD z filmem „Ida”
Płyta z filmem „Ida” zapakowana w pudełko wykonane z plastiku, na płycie
autograf wybitnego i uznanego reżysera Pawła Pawlikowskiego. „Ida” to cichy
film wielkich pytań nurtujących nas wszystkich: o zło, wiarę, naszą tożsamość
i nasz kraj. Jak powiedział Tadeusz Sobolewski, to jeden z najdojrzalszych
filmow ostatnich lat. Zdobywca Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny.

Darczyńca: Paweł Pawlikowski
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Kubek do yerba mate
Yerba mate to narodowy napój mieszkańców Ameryki Południowej (głównie:
Paragwaju, Brazylii, Urugwaju i Argentyny). To aromatyczny napój pobudzający
i orzeźwiający. Spożywa się ją w tym samym celu i okolicznościach, w jakich
w kulturze europejskiej pije się kawę. Yerba mate tradycyjnie pije się
w specjalnych naczyniach zwanych matero. To prezentowane Państwu
wykonane jest z drzewa Palo Santo. Pojemność naczynia to 110-140 ml.
Zaparzone w nim yerba mate rozpoczyna proces powolnego uwalniania się
aromatycznej żywicy, dzięki czemu napój nabiera wyjątkowego aromatu.
Do naczynia dołączona jest także plastikowa bombilla - przyrząd, który
w swej funkcji przypomina słomkę, za pomocą której pije się yerbę. Bombilla
zakończona jest sitkiem, które zatrzymuje susz, z którego przyrządzony jest
napój.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Komplet biżuterii
z granatowym kamieniem
Elegancki zestaw srebrnej biżuterii z granatowym mieniącym się kamieniem,
zawierający kolczyki, wisiorek oraz bransoletkę. Całość utrzymana w kształcie
ażurowych owalnych oczek. Ażurowa przestrzeń wypełniana granatowym
kamieniem. Biżuteria zapakowana w eleganckie, czerwone pudełko
podkreślające jej wyjątkowość. Kolczyki wiszące o długości całkowitej 4 cm,
wisiorek wraz z zawieszką o długości 4 cm, bransoletka o długości całkowitej
22 cm. Ozdobne czerwone, welurowe pudełko o wymiarach 17 cm x 11 cm
x 4 cm.

Darczyńca: Ada Plus SA
LICYTACJA CICHA

Komplet biżuterii
z czerwonym kamieniem
Elegancki zestaw srebrnej biżuterii z czerwonym kamieniem, zawierający
kolczyki, wisiorek oraz bransoletkę. Całość utrzymana w kształcie ażurowego
kółka z czerwonym kamieniem. Ażurowa przestrzeń wypełniana czerwonym
kamieniam. Biżuteria zapakowana w eleganckie, czerwone pudełko
podkreślające jej wyjątkowość. Kolczyki lekko zwisające o średnicy 2 cm,
wisiorek wraz z zawieszką o długości 5 cm (średnica samej zawieszki 3,5
cm), bransoletka o długości całkowitej 23 cm. Ozdobne czerwone, welurowe
pudełko o wymiarach 17 cm x 11 cm x 4 cm.

Darczyńca: Ada Plus SA
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Komplet biżuterii z cyrkonią
Elegancki zestaw srebrnej biżuterii, w którego skład wchodzą: kolczyki,
wisiorek oraz bransoletka. Całość utrzymana w kształcie ażurowego
kwadratu z wyciętym kółkiem. Ażurowa przestrzeń wypełniana cyrkonią.
Biżuteria zapakowana w eleganckie, czerwone pudełko podkreślające jej
wyjątkowość. Kolczyki wiszące o długości całkowitej 3,5 cm, wisiorek wraz
z zawieszką o długości 4,5 cm, bransoletka o długości całkowitej 24 cm.
Ozdobne czerwone, welurowe pudełko o wymiarach 17 cm x 11 cm x 4 cm.

Darczyńca: Ada Plus SA
LICYTACJA CICHA

Figurka anioła
Anioł wykonany z ceramiki o wysokości 30 cm. Wykonany w kolorystyce
biało-niebieskiej z czerwonymi akcentami. Dzieło wykonane przez
podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji
Toruńskiej w Chełmnie. Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas
Diecezji Toruńskiej w Chełmnie powstał w 2015 r. Dom wspiera osoby
z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną
w zakresie zaradności i samodzielności życiowej. Celem placówki jest
przeciwdziałanie marginalizacji, stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu.
Ośrodek odpowiada na indywidualne potrzeby każdego uczestnika oraz
stwarza możliwości co do rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań.

Darczyńca: Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas
Diecezji Toruńskiej w Chełmnie
LICYTACJA CICHA

Patera „Liść”
Wyjątkowa dekoracyjna patera w kształcie liścia. Wykonane ręcznie
ceramiczne naczynie pokryte zielono-seledynowym szkliwem stanowi
oryginalną dekorację stołu. Na uwagę zasługuje precyzyjne oddanie
szczegółów i dynamiczna forma naczynia.

Darczyńca: Adam Szponka
LICYTACJA CICHA

Zestaw ukraiński
W zestawie znajdują się przedmioty przybliżające kulturę i historię obwodu
chmielnickiego, komplet zdjęć i tradycyjna lalka-motanka. Ta rękodzielnicza
zabawka wykonywana jest w całości bez użycia nożyczek, przy użyciu nici
i naturalnych materiałów. Wyjątkowym elementem lalki jest krzyż na twarzy,
który według wierzeń służył ochronie bawiącego się przed wpływami złych
mocy. Charakterystyczne cechy lalki to fartuszek, spódniczka, pas, naszyjnik,
zaplecione warkocze, tradycyjne ornamenty stroju. Do lalki dołączono obrus
haftowany w motywy ludowe.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Wieczne pióro Waterman z grawerem
Wieczne pióro firmy Waterman (model Hemisphere 2010) w eleganckim
etui z odchylanym wiekiem, wyścielonym jasnym materiałem. Obudowa
w szlachetnej czerni, ze złotymi elementami. Na skuwce znajduje się złoty
grawer darczyńcy. Firma Waterman produkuje przybory piśmiennicze od
1883 r.

Darczyńca: Ministerstwo Zdrowia
LICYTACJA CICHA

Książka „Jacek Karnowski. Polowanie na
prezydenta” z dedykacją
Książka w miękkiej oprawie jest zapisem rozmowy dziennikarzy śledczych
radia RMF Marka Balawajdera i Romana Osicy z Jackiem Karnowskim,
prezydentem Sopotu. Jacek Karowski to jeden z najpopularniejszych
w Polsce działaczy samorządowych. W tej rozmowie nie ma łatwych
pytań, ale jeszcze trudniejsze okazują się odpowiedzi samego prezydenta.
Po lekturze tej książki jedni zobaczą w Karnowskim człowieka, na którym
wykonano publiczną egzekucję bez sądowego wyroku. Inni nie przestaną go
zwalczać. Jacek Karnowski to absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego
Politechniki Gdańskiej. W latach 80. działacz Ruchu Młodej Polski, od
początku lat 90. działacz samorządowy - radny, wiceprezydent, wreszcie,
od 1998 r., prezydent Sopotu. Wybory prezydenckie w 2002 i 2006 r.
wygrywał w pierwszej turze.

Darczyńca: Jacek Karnowski
LICYTACJA CICHA

Książka „Dialogi” z dedykacją
Książka w twardej oprawie to zapis rozmów Adama Michnika z Aleksiejem
Nawalnym. Adam Michnik, jeden z filarów antykomunistycznej opozycji
w Polsce, dziś redakator naczelny „Gazety Wyborczej”, spotkał się w Moskwie
z Aleksiejem Nawalnym, bezkompromisowym bojownikiem walczącym
z korupcją i najważniejszą dziś postacią antyputinowskiej opozycji. Ich
wspólna książka jest zapisem fascynujących rozmów o najważniejszych
konfliktach, które rozrywają współczesną Rosję i świat.

Darczyńca: Adam Michnik
LICYTACJA CICHA

Lech Majewski „Pejzaż intymny. Rozmowy
autobiograficzne o świecie i o sztuce”
„Książka w oprawie twardej licząca 185 stron. Lech Majewski to poeta, pisarz,
malarz i reżyser urodzony w Katowicach, od 1981 pracuje przede wszystkim
za granicą. Początkowo studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych,
a następnie ukończył studia na Wydziale Reżyserii PWSFTviT w Łodzi.
Charlotte Rampling, David Bowie, Viggo Mortensen, Dennis Hopper, Gary
Oldman, Karen Black, Benicio Del Toro, George Romero, Michael York,
Rutger Hauer, Josh Hartnett, John Malkovich to tylko niektóre z gwiazd,
z którymi współpracował. Jego dzieła wyświetlane są w kinach, ale goszczą
również w najbardziej prestiżowych galeriach i muzeach świata. Żyje i pracuje
w Nowym Jorku, Rio de Janeiro, Londynie, Wenecji, Los Angeles i Katowicach.
Nieustannie tworzy. Życie poświęcił sztuce. Nie tylko kinu. Mówi, że jest
przede wszystkim malarzem i poetą. Wystawia sztuki, opery, pisze, fotografuje.
Jego światowa kariera rozpoczęła się wraz z filmem „Rycerz”, który w Polsce
oceniono jako „ambitną porażkę”. Na urządzony o dziewiątej rano pokaz
w Gdyni przyszło tylko kilka osób. Wśród nich był jednak krytyk z „Timesa”.
Zachwycił się. Jedna recenzja pociągnęła za sobą kolejne. Przyszło zaproszenie
na festiwal w Cambridge. Z Wielkiej Brytanii nie wrócił już do Polski.”

Darczyńca: Lech Majewski
LICYTACJA CICHA

Zestaw włoskich win ZOLLA
Zestaw dwóch win włoskich. Czerwone wino o głębokiej, intensywnej barwie
i bardzo aromatyczne. W smaku wyraźnie zaznaczone są: czarne porzeczki,
jeżyny, dojrzałe jagody, wiśnie, kakao i lukrecja. Wino rocznik 2017 idealnie
pasuje do potraw z jagnięciny, dziczyzny i pikantnych przystawek. Białe wino
charakteryzuje się cytrusowo-kwiatowym aromatem. W smaku dominują
owoce mandarynki, dojrzałych brzoskwiń oraz marakui, z żywą kwasowością,
bardzo aromatyczne. Schłodzone najlepiej podawać do ryb i dań z drobiu,
często podawane na aperitif. Wina znajdują sie w wiklinowym koszyczku
piknikowym w kolorze szarym. Do zestawu dołączono korkociąg ze stali
nierdzewnej.

Darczyńca: Mirosława Gajek
LICYTACJA CICHA

Posrebrzana patera
Posrebrzana patera o średnicy 23 cm. Wykonana jest ze stali nierdzewnej,
a następnie posrebrzana. Po środku patery wygrawerowany jest jeden
z najważniejszych symboli Brazylii - godło. To bardzo rozbudowany znak,
zawierajacy wiele elementów, w którym każdy ma swoje odrębne znaczenie.
Umieszczony centralnie krzyż południa wskazuje na Brazylię jako państwo,
ilość gwiazd w środku krzyża odpowiada ilości stanów brazylijskich.
Miecz wskazuje na potęgę kraju, a krzewy kawy i tytoniu umieszczone po
obu stronach godła nawiązują do głównych upraw decydujących o sile
gospodarczej państwa. Na szarfie wieńczącej to godło widnieje data
utworzenia Federacyjnej Republiki Brazylii.

Darczyńca: Ambasador Brazylii Hadil Fontes
da Rocha Vianna
LICYTACJA CICHA

Ceramiczne aniołki
Trzy ceramiczne aniołki grające na skrzypcach, o wymiarach 15 cm.
W kolorystyce brązowo-białej ze srebnym brokatem na skrzydłach. Praca
wykonana przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy
Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie. Ręcznie malowany. Środowiskowy
Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie powstał
w 2015 r. Dom wspiera osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz
niepełnosprawnością intelektualną w zakresie zaradności i samodzielności
życiowej. Celem placówki jest przeciwdziałanie marginalizacji, stygmatyzacji
i wykluczeniu społecznemu. Ośrodek odpowiada na indywidualne potrzeby
każdego uczestnika oraz stwarza możliwości co do rozwoju własnych
uzdolnień i zainteresowań.

Darczyńca: Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas
Diecezji Toruńskiej w Chełmnie
LICYTACJA CICHA

Trzy dekoracyjne ażurowe
lampiony ceramiczne
Trzy dekoracyjne ażurowe lampiony ceramiczne o wymiarach: 19cm, 26 cm,
30 cm. Uformowane ręcznie z jasnej gliny. Metoda wykonania: wypalana
glina. Kolorystyka: wewnątrz jasnoczerwone szkliwo, na zewnątrz czerń.
Ręcznie malowane. Praca wykonana przez podopiecznych powstałęgo
w 205 r. Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej
w Chełmnie. Dom wspiera osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz
niepełnosprawnością intelektualną w zakresie zaradności i samodzielności
życiowej. Celem placówki jest przeciwdziałanie marginalizacji, stygmatyzacji
i wykluczeniu społecznemu. Ośrodek odpowiada na indywidualne potrzeby
każdego uczestnika oraz stwarza możliwości co do rozwoju własnych
uzdolnień i zainteresowań.

Darczyńca: Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas
Diecezji Toruńskiej w Chełmnie
LICYTACJA CICHA

Świeczka 3D w kształcie napisu HOME
Świece wykonywane w technologii 3D to absolutny hit światowego rynku
scenografii i dekoracji wnętrz. Świeczkami zachwycili się mieszkańcy blisko
30 krajów na świecie, do których toruńska CANDELLANA eksportuje swoje
wyroby. Świeczka w kształcie napisu HOME (12 cm x 44 cm) jest w kolorze
głębokiego brązu. Barwa nawiązuje do drewnianych domów, które każdemu
kojarzą się z kominkiem, rodzinnym ciepłem i rodziną, która właśnie w domu
znajduje ukojenie, spokój i miłość najbliższych. Świeczka udekorowana jest
drobinkami złotego brokatu, co daje efekt rozproszonego i odbijającego się
światła. Czas palenia się świecy wynosi aż 70 godzin. Świeczka ma dwa
knoty i skonstruowana jest w taki sposób, by wypaliła się w całości.

Darczyńca: CANDELLANA
LICYTACJA CICHA

Świeczka 3D w kształcie napisu LOVE
Toruńska manufaktura świeczek CANDELLANA specjalizuje się
w produkcji świeczek 3D, które szturmem podbiły serca projektantów wnętrz
i scenografów. Świeczka w kształcie napisu LOVE w kolorze czerwonym
z pewnością wzbogaci każde wnętrze. Intensywność barwy świeczki nawiązuje
do koloru, jaki przypisuje się miłości. Litera „V” zastąpiona jest sercem, w które
wkomponowana jest postać dziewczynki trzymającej balony. Świeca ma dwa
knoty i skonstruowana jest w taki sposób, by wypaliła się cała. Czas palenia się
świecy to 70 godzin. Rozmiary świeczki 15 cm x 40 cm.

Darczyńca: CANDELLANA
LICYTACJA CICHA

Flagi województwa kujawsko-pomorskiego
z autografami wybitnych sportowców
Zestaw trzech flag województwa z autografami wybitnych sportowców
z naszego regionu wraz z autografem słynnego szwajcarskiego skoczka
narciarskiego Andreasa Küttela. Wśród sportowców z Kujaw i Pomorza
swoje podpisy na flagach złożyli nasi wioślarze, którzy od lat stanowią
o sile reprezentacji Polski w wioślarstwie oraz jeden z najwybitniejszych
lekkoatletów w historii królowej sportu w naszym kraju – Marcin
Lewandowski, który na co dzień reprezentuje barwy Zawiszy Bydgoszcz.
Nasz biegacz specjalizuje się w biegach średniodystansowych i jest
multimedalistą mistrzostw świata i Europy.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Mozaika artystyczna
- spinki do mankietów i pamięć USB
Zestaw zawiera srebrne spinki w kształcie kwadratu (16 mm x 16 mm) oraz
miniaturową rzeźbę. Umieszczona na niewielkim cokole rzeźba może być
dekoracją biurka. W jej górnej części ukryta jest pamięć USB, dzięki czemu
gadżet jest nie tylko ładny, ale i funkcjonalny. Całość przyozdobiona jest
drewnianą mozaiką, którą autor ułożył w artystyczne połączenie z drzew
polskich i egzotycznych. Do kompozycji użyto drewna z: grabu, akacji,
jesionu, jałowca, buku, dębu wędzonego, sumaka, śliwy, czereśni, gruszy,
morwy, jaworu, bukszpanu, orzecha włoskiego oraz drewna pochodzenia
egzotycznego: hebanu, wenge, polisandru, bambusa, mahonia, jatoby,
merbatu, irocco, ipe oraz sukupira. Każda mozaika jest ręcznie formowana.
Zestaw mieści się w drewnianym pudełku, które również zdobi mozaika.

Darczyńca: Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii
LICYTACJA CICHA

Ceramiczna figurka czterech aniołów
Ceramiczna figurka czterech aniołów o wymiarach 20 cm. Wykonane z jasnej
gliny, wypalane w piecu. W kolorystyce: wewnątrz szkliwo jasnozielone,
na zewnątrz srebrne. W środku każdego z aniołów znajduje się wycięte
serce. Anioły ustawione do siebie trzymające się skrzydłami. Ręcznie
malowane. Praca wykonana przez podopiecznych Środowiskowego Domu
Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie.

Darczyńca: Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas
Diecezji Toruńskiej w Chełmnie
LICYTACJA CICHA

Ceramiczny komplet świeczników
3 choinki
Trzy lampiony w kształcie choinek, wykonane przez podopiecznych
Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej
w Chełmnie. Wysokość 45 cm. Wykonane z ceramiki. Środowiskowy Dom
Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie powstał w 2015 r.
Dom wspiera osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością
intelektualną w zakresie zaradności i samodzielności życiowej. Celem
placówki jest przeciwdziałanie marginalizacji, stygmatyzacji i wykluczeniu
społecznemu. Ośrodek odpowiada na indywidualne potrzeby każdego
uczestnika oraz stwarza możliwości co do rozwoju własnych uzdolnień
i zainteresowań. Zapewnia kompleksową rehanilitację psychiczną i społeczną
i miłą, rodzinną atmosferę.

Darczyńca: Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas
LICYTACJA CICHA

Ceramiczny kot
Kot ceramiczny o wymiarach 35 cm. Metoda wykonania: wypalana
glina. Kolorystyka brązowa, ręcznie malowany. Praca wykonana
przez podopiecznych utworzonego w 2015 r. Środowiskowego Domu
Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie. Dom wspiera osoby
z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną
w zakresie zaradności i samodzielności życiowej. Celem placówki jest
przeciwdziałanie marginalizacji, stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu.
Ośrodek odpowiada na indywidualne potrzeby każdego uczestnika oraz
stwarza możliwości co do rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań.

Darczyńca: Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas
Diecezji Toruńskiej w Chełmnie
LICYTACJA CICHA

Powerbank firmy VARTA
Powerbank firmy VARTA w wytrzymałej obudowie aluminiowej, kolor
srebrny, płaskie wykonanie o wymiarach 11,5 cm x 15 cm, z napisem BBN
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Pojemność 12000 mAh. Posiada:
złącza USB 5V/3.0A, typ C 5V/3.0A oraz Input. Możliwość ładowania
dwóch urządzeń jednocześnie. Warte uwagi jest to, że posiada on diody LED,
które wskazują stan naładowania akumulatora. Powerbank jest zapakowany
w czarne prostokątne pudełko o wymiarach 12,5 cm x 17,5 cm z napisem
BBN Biuro Bezpieczeńśtwa Narodowego. W środku dodatkowo znajduje
się kabel Micro USB oraz instrukcja obsługi, również w języku polskim.
Dodatkowo powerbank jest spakowany w specjalny materiał, aby ochronić
przed porysowaniem.

Darczyńca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
LICYTACJA CICHA

Ceramiczna figurka pani w kapeluszu
Wysokość 40 cm. Figurka wykonana przez podopiecznych Środowiskowego
Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie z ceramiki,
w kształcie kobiety bez twarzy, która w rękach założonych z tyłu chowa
skrzydła anielskie. Ręcznie malowana. Środowiskowy Dom Samopomocy
Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie powstał w 2015 r. Dom wspiera
osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną
w zakresie zaradności i samodzielności życiowej. Celem placówki jest
przeciwdziałanie marginalizacji, stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu.
Ośrodek odpowiada na indywidualne potrzeby każdego uczestnika oraz
stwarza możliwości co do rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań.
Zapewnia kompleksową rehabilitację psychiczną i społeczną oraz miłą,
rodzinną atmosferę.

Darczyńca: Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas
Diecezji Toruńskiej w Chełmnie
LICYTACJA CICHA

Ceramiczna figura skrzata
Ceramiczna figura skrzata uformowana ręcznie z jasnej gliny, wypalana
w piecu. Wymiar: 45 cm, okrągły abażur. Kolorystyka: czapka oraz
kołnierz czerwony, tułów zielony. Ręcznie malowany. Praca wykonana
przez podopiecznych utworzonego w 2015 r. Środowiskowego Domu
Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie. Dom wspiera osoby
z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną
w zakresie zaradności i samodzielności życiowej. Celem placówki jest
przeciwdziałanie marginalizacji, stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu.
Ośrodek odpowiada na indywidualne potrzeby każdego uczestnika oraz
stwarza możliwości co do rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań.

Darczyńca: Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas
Diecezji Toruńskiej w Chełmnie
LICYTACJA CICHA

Ceramiczna bombka świecznik
Wysokość 20 cm. Lampion wykonany przez podopiecznych Środowiskowego
Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie. Ręcznie
malowany. Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej
w Chełmnie powstał w 2015 r. Dom wspiera osoby z zaburzeniami
psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną w zakresie
zaradności i samodzielności życiowej. Celem placówki jest przeciwdziałanie
marginalizacji, stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu. Ośrodek
odpowiada na indywidualne potrzeby każdego uczestnika oraz stwarza
możliwości co do rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań.

Darczyńca: Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas
Diecezji Toruńskiej w Chełmnie
LICYTACJA CICHA

Figurka grajka
Figurka wykonana z ceramiki przedstawiająca postać grającą na skrzypcach,
ubraną w szpiczastą niebieską czapkę oraz płaszcz z białym kołnierzem.
Rzeźba o wysokości 43 cm. Dzieło wykonane przez podopiecznych
utworzonego w 2015 r. Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas
Diecezji Toruńskiej w Chełmnie. Dom wspiera osoby z zaburzeniami
psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną w zakresie
zaradności i samodzielności życiowej. Celem placówki jest przeciwdziałanie
marginalizacji, stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu. Ośrodek
odpowiada na indywidualne potrzeby każdego uczestnika oraz stwarza
możliwości co do rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań.

Darczyńca: Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas
Diecezji Toruńskiej w Chełmnie
LICYTACJA CICHA

Płaskorzeźba przedstawiająca kobietę
Płaskorzeźba wykonana z gliny, w kolorze zielonym, o wymiarach 30 cm
długości i 23 cm szerokości. Do płaskorzeźby dołączona jest zawieszka ze
splotu parcianego sznurka. Sznurek ozdobiony jest kuleczkami z gliny. Dzieło
wykonane przez podopiecznych utworzonego w 2015 r. Środowiskowego
Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie. Dom wspiera
osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną
w zakresie zaradności i samodzielności życiowej. Celem placówki jest
przeciwdziałanie marginalizacji, stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu.
Ośrodek odpowiada na indywidualne potrzeby każdego uczestnika oraz
stwarza możliwości co do rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań.

Darczyńca: Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas
Diecezji Toruńskiej w Chełmnie
LICYTACJA CICHA

Zbiór filmów oraz świąteczne bombki
Wyjątkowy zbiór filmów tworzących kanon polskiego kina: „Popiół
i diament” 1958 r. Andrzeja Wajdy; „Ziemia obiecana” 1974 r. Andrzeja
Wajdy; „Człowiek z marmuru” 1976 r. Andrzeja Wajdy; „Noce i dnie” 1975
r. Jerzego Antczaka; „Pianista” 2002 r. Romana Polańskiego; „Miasto
44” 2014 r. Jana Komasy; „Wołyń” 2016 r. Wojciecha Smarzowskiego. Do
zestawu dołączone są świąteczne bombki opatrzone wizerunkiem jednego
z najpiękniejszych obrazów świata - „Damy z gronostajem” Leonarda da
Vinci”. Obraz ten, dzięki decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
jest dziś własnością państwa polskiego i prezentowany jest w nowo
otwartym Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.

Darczyńca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
prof. Piotr Gliński
LICYTACJA CICHA

Przycisk do papieru
„Brama Brandenburska” z porcelany
Przycisk do papieru „Brama Brandeburska” wykonany z porcelany
o wymiarach 9 cm x 10 cm. Pochodzi z renomowanej wytwórni Königliche
Porzellan Manufaktur w Niemczech.

Darczyńca: Ambasador Republiki Federalnej Niemiec
Rolf Wilhelm Nikel
LICYTACJA CICHA

Dzbanek do herbaty ROSENTHAL
Dzbanek pochodzi z kolekcji TAC Gropius zaprojektowanej przez
legendarnego europejskiego architekta Waltera Gropiusa. Dzbanek łączy
w sobie wyjątkową funkcjonalność z nowatorską stylistyką. Inspiracją dla
projektanta do stworzenia kolecji była geometria, ideą zaś było zaoferowanie
klientom produktów świadczących o niebanalnym stylu życia. Pojemność
dzbanka to 200 ml. Rosenthal to marka obecna na światowym rynku od
130 lat. W tym czasie stała się niezaprzeczalnym synonimem luksusu,
a zastawy stołowe marki Rosenthal pragnie posiadać każdy ceniący sobie
dobry gust i klasyczną elegancję.

Darczyńca: Premier landu Saksonia-Anhalt
Reiner Haseloff
LICYTACJA CICHA

Obraz Pałacu Prezydenckiego
Wymiary 30x20 cm, z ramą 48x38 cm. Akwarela autorstwa Andrzeja
Gosika w prostej brązowej ramie z beżowym passe-partout. Utrzymany
w kolorach sepii obraz przedstawiający Pałac Prezydencki zachwyca
lekkością. Pełen słońca budzi pozytywne emocje, pozwalając jednocześnie na
podziwanie monumentalnego piękna tej zabytkowej budowli. Projektantem
pałacu był prawdopodobnie Constantino Tencalla - XVII-wieczny nadworny
architekt króla Władysława IV. Największy w Warszawie pałac składa się
z czterokondygnacyjnego korpusu głównego i dwóch dwukondygnacyjnych
skrzydeł bocznych. Wielokrotnie przebudowywany, obecny swój wygląd
zewnętrzny uzyskał na początku XIX wieku. Jako siedziba Prezydenta RP
funkcjonuje od 1994 r. Wcześniej był oficjalną siedzibą Rady Ministrów
i Prezesa Rady Ministrów. Budowę rozpoczął ok. 1643 r. hetman wielki
koronny Stanisław Koniecpolski, z przeznaczeniem na swoją warszawską
rezydencję.

Darczyńca: Marcin Zajączkowski
LICYTACJA CICHA

Kosz kosmetyków do pielęgnacji ciała
W wiklinowym koszyku umieszczono to, z czego słynie Ciechocinek
- najpopularniejszy polski kurort uzdrowiskowy. Wszystkie kosmetyki
wykonane są z naturalnych składników i bogactw ziemi ciechocińskiej, w tym
wód mineralnych i soli kamiennej. W zestawie znajdują się: dwa kremy do
twarzy - jeden dla mężczyzn, drugi dla kobiet, odżywka do włosów, krem do
pielęgnacji rąk, mydło w kostce, balsam do ciała, krem do pielęgnacji stóp,
żel do kąpieli i pod prysznic, szampon do włosów, trzy rodzaje soli do kąpieli:
naturalna bezzapachowa, o zapachu polnych kwiatów oraz o zapachu maku
i koniczyny.

Darczyńca: Uzdrowisko Ciechocinek
LICYTACJA CICHA

Zestaw kosmetyków marki Arbonne
Kosmetyki marki ARBONNE zapewniają łatwą i skuteczną pielęgnację
skóry. Produkty zawierają wyjątkową mieszankę naturalnych składników,
która pomaga zachować zdrowo wyglądający blask skóry. Ich formuły
pomagają ochronić skórę przed czynnikami zewnętrznymi przyczyniającymi
się do powstawania wczesnych oznak starzenia się skóry. Produkty z serii
RECUE&RENEW wspomagają oczyszcanie skóry z zanieczyszczeń oraz
nawilżają ją. Zestaw zawiera: peeling do ciała, maskę detoksykacyjną,
płyn do mycia ciała oraz balsam do ciała. Wszystko ułożone w świąteczną
kompozycję na drewnianej paterze.

Darczyńca: Mirosława Gajek
LICYTACJA CICHA

Wagonik z solą inowrocławską
Drewniana miniaturka wózka kopalnianego wypełnionego bryłkami
soki kamiennej. Sól to największe bogactwo Inowrocławia - jednego
z największych miast województwa kujawsko-pomorskiego. Miasto w latach
70-tych XX w. było największym producentem soli kamiennej w Europie.
Na wózku widnieje herb miasta, flaga oraz rok 1238 - data nadania
Inowrocławiowi praw miejskich. Wózek stoi na drewnianej podstawie.
Wymiary całości: długość: 15 cm, wysokość 10 cm.

Darczyńca: OSP Powiat Inowrocław
LICYTACJA CICHA

Komiks „Ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Cena wolności” z autografem Olega
Sentsova oraz t-shirt Biegu Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
Czarno-biały komiks według scenariusza Macieja Jasińskiego i z rysunkami
Krzysztofa Wyrzykowskiego opisuje ostatnie, najbardziej tragiczne
wydarzenia w życiu kapelana „Solidarności”. Ksiądz Jerzy Popiełuszko
6 czerwca 2010 r. decyzją Stolicy Apostolskiej został zaliczony w poczet
błogosławionych. Obecnie trwa proces kanonizacyjny. W miejscu porwania
w Gósku oraz w Toruniu, Bydgoszczy i we Włocławku stanęły pomniki i obeliski
upamiętniające męczennika. Oleg Sentsov to ukraiński reżyser filmowy, prozaik,
pisarz i aktywista społeczny. Od 2014 do 2019 roku był więźniem politycznym
pod zarzutem planowanych działań terrorystycznych na Krymie. W sierpniu
2015 r. został skazany na 20 lat łagru. O jego uwolnienie apelowało wiele osób
i organizacji, w tym Europejska Akademia Filmowa i Amnesty International.
7 września 2019 r. został zwolniony podczas wymiany więźniów. Zestaw
uzupełnia biały T-shirt w rozmiarze XL, pamiątkowy gadżet VI edycji Biegu
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Widnieje na niej postać komandora porucznika
Zbigniewa Przybyszewskiego.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Teczka z Teatru Impresaryjnego
Płyta Marka Napiórkowskiego w eleganckim opakowaniu z broszurką
oraz autografem muzyka. Tytuł nowej płyty Marka Napiórkowskiego
nawiązuje do tajemniczego i nie do końca zbadanego obszaru, jakim jest
ludzki mózg. Podobnie osadzona w oryginalnym kontekście brzmieniowym
nowa muzyka gitarzysty to spektrum tajemniczych i nieoczywistych barw.
HIPOKAMP to album łączący wyrafinowane improwizacje jazzowe ze
światem elektronicznych struktur dźwiękowych i intrygujących dialogów
instrumentów perkusyjnych. Premierowe Trio, oparte na dźwiękach
elektrycznej gitary, różnorakich analogowych syntezatorów (Jan Smoczyński)
i stylowo brzmiącej perkusji (Paweł Dobrowolski), Napiórkowski postanowił
wzbogacić obecnością multi-perkusjonisty – Brazylijczyka Luisa Ribeiro.
Gościem specjalnym, który pojawi się na płycie, jest - ceniony w Europie i na
świecie saksofonista jazzowy - Adam Pierończyk. Do płyty dołączony jest
plakat z koncertu jazzowego z autografem (2 egzemplarze).

Darczyńca: Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr
Muzyczny w Toruniu
LICYTACJA CICHA

Japońskie naczynie
Tradycyjne japońskie naczynie z wizerunkiem góry Fuji, malowane ręcznie
przez japońskich artystów. Ten wyjątkowy przedmiot może posiadać
nieregularny wzór, plamy, a nawet zadrapania, co czyni go unikalnym.
Góra Fuji jest najwyższa w Japonii - jej szczyt znajduje się na wysokości
3 776 metrów. To aktywny stratowulkan, który po raz ostatni wybuchł
w latach 1707-1708. Góra Fuji leży na powierzchni około 100 kilometrów.
Symetryczny stożkowy szczyt jest bardzo znanym symbolem Japonii,
często odwzorowywanym w sztuce i na fotografiach oraz zwiedzanym
przez wielu turystów i wspinaczy. To jedna z „trzech świętych gór” Japonii.
Góra Fuji została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
i Przyrodniczego Ludzkości w czerwcu 2013 r.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Płyta CD Natalii Sikory z autografem
Płyta „Ailatan” z autografem artystki. To autorski projekt Natalii Sikory, na
której pokazuje swoją osobowość i skalę możliwości wokalnych. Płyta łączy
w sobie nurt rocka, lat 80., ale także współczesnego bluesa w niecodziennych
aranżacjach. Jest to efekt przyjaźni i wspaniałej współpracy łączącej
pokolenia, kultury i kontynenty. Tytuł, czytany wspak, sugeruje, by zacząć
wszystko od końca. Natalia Sikora to polska aktorka i piosenkarka,
zwyciężczyni drugiej edycji programu „The Voice of Poland”. Do tej pory
na rynku muzycznym była znana z porywających wykonań piosenek Janis
Joplin oraz nagranej w hołdzie dla Miry Kubasińskiej płyty „Tribute to Mira”
wydanej w 2018 r.

Darczyńca: Natalia Sikora
LICYTACJA CICHA

Płyta CD Anny Wyszkoni z autografem
Płyta „Jestem tu nowa” to czwarty solowy album piosenkarki, wydany
w 2017 r. Uzyskał status Złotej Płyty. Utwory utrzymane są w klimacie
popu, nie brakuje również nastrojowych ballad. Anna Wyszkoni to
piosenkarka wykonująca muzykę z pogranicza popu i rocka, kompozytorka
i autorka tekstów. W latach 1996-2010 występowała w zespole Łzy.
W 2010 r. czasopismo „Machina” umieściło ją na liście „50 najlepszych
polskich wokalistek”.

Darczyńca: Anna Wyszkoni
LICYTACJA CICHA

Piłka z autografem Prezesa Polskiego
Związku Piłki Nożnej
Oficjalna piłka reklamowa Polskiego Związku Piłki Nożnej z autografem
jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii polskiego futbolu, a obecnie
Prezesa Związku - Zbigniewa Bońka. Pochodzący z Bydgoszczy zawodnik
i reprezentujący w przeszłości barwy takich klubów piłkarskich, jak Zawisza
Bydgoszcz, Widzew Łódź, Juventus Turyn czy AS Roma, był nie tylko
wybitnym sportowcem, ale także trenerem piłkarskim, selekcjonerem
reprezentacji Polski oraz wieloletnim i niezwykle cenionym ekspertem
telewizyjnym włoskich kanałów sportowych. Obecnie od dwóch kadencji
Zbigniew Boniek stoi na czele PZPN i to pod jego wodzą związek piłkarski
stał się jednym z najbardziej profesjonalnych związków sportowych na
świecie.

Darczyńca: PZPN
LICYTACJA CICHA

Makatka
Makatka to niewielka tkanina dekoracyjna, służąca do zawieszenia na
ścianach bądź rozkładana na meblach. Makatki są często wzorzyste
i kolorowe, ale także ubogie, wyszywane pojedynczą nicią na jednobarwnym
tle. Przeważnie wzory wykonuje się na specjalnie do tego celu przygotowanej
tkaninie bawełnianej, a w przypadku dziergania - wełnianej. Łatwiejszą
metodą jest użycie kanwy - tkaniny o regularnym splocie.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Dwutomowe wydanie
„Historii Warmii i Mazur” autorstwa
prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka
Bogato ilustrowane dwutomowe dzieło, zawierające dzieje ziem Warmii
i Mazur, wydane z okazji stulecia odzyskania niepodległości Polski. Autor prof. Stanisław Achremczyk, historyk, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego opisuje historię tych ziem od pradziejów do 2018
roku, omawia politykę regionalną, kulturę, gospodarkę, społeczeństwo, naukę
oraz przemiany cywilizacyjne.

Darczyńca: Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin
LICYTACJA CICHA

Piłka do koszykówki
Piłka firmy Molten, pochodząca z Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet,
z autografami zawodniczek Klubu Energa Toruń. Utworzone w 2005
r. Katarzynki zdobyły brązowy medal mistrzostw Polski w sezonie
2009/2010, 2011/2012 i 2014/2015. W przeszłości Toruń w kobiecych
rozgrywkach reprezentowany był przez sekcję AZS UMK. Akademiczki
z czasem otrzymały przydomek „Katarzynki”, który był nawiazaniem
do „Twardych Pierników”, którym to mianem nazywano koszykarzy
AZS-u począwszy od lat 50. W latach 60. i 70. toruńskie koszykarki
kilkakrotnie awansowały do ekstraklasy. W latach 1992-2001 zespół
nieprzerwanie występował w I lidze.

Darczyńca: Energa Toruń
LICYTACJA CICHA

Książka „Ikar. Legenda Mietka Kosza”
Macieja Pieprzycy z autografem
„Książka w okładce miękkiej licząca 294 stron. Główny bohater - legenda
jazzu, buntownik i outsider, niewidomy geniusz fortepianu w pełnej
dźwięków i kolorów powieści inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami. Ta
publikacja to zaproszenie do świata Mietka Kosza z jego bardzo osobistej,
wręcz intymnej perspektywy. Znakomity muzyk mógłby opowiedzieć
nam właśnie taką historię swojego życia, gdyby nie przerwał go brutalnie
tragiczny finał, gdy miał zaledwie 29 lat. Przeszedł wyboistą drogę
pełną emocjonalnych zakrętów, wzlotów i upadków, chwil smutnych
i wypełnionych śmiechem, by znaleźć się na szczycie kariery muzycznej.
Maciej Pieprzyca z charakterystyczną dla niego nostalgią i poczuciem
humoru opisuje to, co kryło się za sukcesami Kosza i jego muzycznym
geniuszem: samotność, niespełnione i spełnione miłości, dzieciństwo
naznaczone piętnem choroby, ale przede wszystkim ogromną determinację,
by rzucić wyzwanie losowi i walczyć o swoje marzenia. Ograniczenia,
z którymi Kosz całe życie musiał się zmagać, stały się jego siłą.”

Darczyńca: Maciej Pieprzyca
LICYTACJA CICHA

Nalewka z karafką maczugą
Nalewka z Ukrainy, z obwodu chmielnickiego, w szklanej butelce. Do
nalewki w komplecie karafka w kształcie maczugi z sześcioma kieliszkami
zdobionymi na wzór maczugi. Komplet w kolorze ciemnego brązu. Idealny
zestaw dla prawdziwego twardziela.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Książka pt. „Trening Mistrzów.
Najwięksi Trenerzy Polskich Biegów
Długodystansowych”
Książka pt. „Trening Mistrzów. Najwięksi Trenerzy Polskich Biegów
Długodystansowych”, autor Jakub Jelonek,dwukrotny olimpijczyk z Pekinu i Rio, liczba stron 221. Na pierwszej stronie autograf Wandy Panfil,
mistrzyni świata w 1991 r. w Tokio w maratonie z czasem 2:29:53. Książka
w miękkiej oprawie o wymiarach 23,5 cm x 16,5 cm. Publikacja spodoba się
nie tylko biegaczom, ale i kibicom, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej
o gwiazdach polskiego biegania długodystansowego. Każdy z rozdziałów
opowiada o biegaczu lub trenerze, dzięki temu przybliżona zostanie nam
historia z różnych perspektyw. Swoimi doświadczeniami dzieli się: Wanda
Panfil, Jan Huruk, Wiesław Kiryk, Grzegorz Gajdus, Leszek Bebło, Dariusz
Kruczkowski i Adam Draczyński.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Koszulka drużyny Pomorzanina Toruń
w Hokeju na Trawie
Koszulka Michała Raciniewskiego, zawodnika Pomorzanina Toruń oraz
reprezentacji Polski w hokeju na trawie. Koszulka z podpisami zawodników
toruńskiej drużyny z sezonu 2019, w którym laskarze z grodu Kopernika
zdobyli po raz drugi z rzędu wicemistrzostwo Polski.

Darczyńca: Michał Raciniewski
LICYTACJA CICHA

Zdjęcie z autografem - Anita Lipnicka
Zdjęcie z autografem piosenkarki i autorki tekstów - Anity Lipnickiej.
Kolorowy portret oprawiony w czarną ramę o wymiarach 42x45 cm z passe
partout w jasnym odcieniu. Anita Lipnicka debiutowała jako wokalistka
popowego zespołu Varius Manx. W kolejnych latach artystka z powodzeniem
kontynuowała karierę solową, a następnie wspólpracowała z Johnem
Porterem. W październiku 2019 roku ukazał się jej siódmy solowy album.

Darczyńca: Anita Lipnicka
LICYTACJA CICHA

Zestaw Robbiego Williamsa
W skład zestawu wchodzą: dwa dwupłytowe wydania CD albumu
„The Christmas present”, książeczka z tekstami z albumu „Rudebox”,
książeczka z tekstami z albumu „The Christmas present” i 3 fotosy artysty.
Robbie Williams to brytyjski piosenkarz, muzyk, autor tekstów piosenek
i multiinstrumentalista. W latach 1990-1995 i 2009-2012 był członkiem
boysbandu Take That, później odnosił sukcesy jako solista. Pierwszy solowy
przebój był coverem piosenki George’a Michaela „Freedom”. Prawdziwa
kariera artysty rozpoczęła się jednak dopero wraz z wydaniem pierwszej
płyty „Life thru a lens” w 1997 r., na której Williams był autorem wszystkich
piosenek. Nagrał 11 albumów studyjnych, 1 koncertowy i 7 kompilacji oraz 10
albumów wideo. W grudniu 2019 r. Robbie Williams wystąpił w toruńskich
Jordankach z koncertowym show „The Christmas present”.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Wazon niebieski J. Leszczyńska
Fajansowy wazon z Włocławka. Sygnowany. Ręcznie malowany przez
J. Leszczyńską w niebieskie motywy kwiatowe i roślinne. Wysokość
20 cm. Kolekcjonerski. Włocławek, stolica wschodnich Kujaw i Ziemi
Dobrzyńskiej, kojarzy się z pięknymi i artystycznie zdobionymi wyrobami
fajansowymi, które znane są nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Tradycja
produkcji włocławskiego fajansu sięga roku 1873, kiedy to uruchomiono
pierwszą fabrykę. Nieliczne produkty ozdabiano wielobarwnymi motywami
kwiatowymi, czyniąc z przedmiotów użytkowych dzieła sztuki. W latach
siedemdziesiątych nastała moda na tzw. „Włocławki”, czyli oryginalne
wyroby fajansowe o niepowtarzalnych wzorach, projektowanych przez
artystów plastyków.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Kilof z kopalni JAS MOS
95 cm kilof górniczy jednostronny, oskard - czyli wyłącznie z jednym
ostrzem w kształcie wydłużonego i zakrzywionego klina. W kopalni służy
do rozdrabniania twardego podłoża. Ostrze z drugiej strony zakończone
jest obuchem, dzięki czemu można używać go jako młota. Ostrze kilofa
zdobione jest symbolami górniczymi - dwoma skrzyżowanymi kilofami,
górnika pchającego wózek, pracowników kopalni zajętych wydobyciem węgla,
fragment korytarza kopalnianego, Św. Barbarę - patronkę górników i wreszcie
symbol Kopalni Węgla Kamiennego JAS MOS mieszczącej się na terenach
Jastrzębia-Zdroju, Mszany i Godowa w województwie śląskim. Trzon kilofu
zakończony jest grotem. Plastikowy grot i ostrze łączy drewniany trzon.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Wełniana mozaika
Sztuka ma to do siebie, że można tworzyć ją z dowolnie wybranych
przedmiotów, a dzieło, jakie z nich powstanie, również można interpretować
wielorako. Tym razem autor użył szlifowanej deski, gwoździ i wełny w ośmiu
różnych kolorach. Całość tworzy dynamiczną kompozycję swym kształtem
przypominającą pawie pióro lub kometę. Wełna przeplatana między
gwoździami wbitymi w deskę utworzyła oko lub jądro (centralny punkt dzieła).
Przejście kolorystyczne (od białego przez czerwień, brąz i różne odcienie
żółci i pomarańczy) również wyraźnie wskazuje na centrum i odchodzące
od niego płomienie lub pióra, w zależności od tego jak zainterpretujemy
to dzieło. Rama obrazu także wykonana jest z wełny (w kolorze brązowym
i pomarańczowym) oplecionej wokół gwoździ.

Darczyńca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych im. Dr. Józefa Bednarza
LICYTACJA CICHA

Wydawnictwo muzyczne
Wojciecha Kilara
Trzypłytowe wydawnictwo muzyczne składa się z płyty winylowej i dwóch
krążków CD. Na obu nośnikach zapisany jest koncert z muzyką Wojciecha
Kilara w wykonaniu AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy pod batutą
Marka Mosia. Koncert został nagrany w sali koncertowej Akademii Muzycznej
w Katowicach. Wojciech Kilar to jeden z najbardziej utytułowanych polskich
pianistów i kompozytorów muzyki poważnej oraz filmowej. W swoich
kompozycjach często odwoływał się do motywów ludowych i religijnych. To
także niekwestionowany mistrz muzyki filmowej. Jest autorem do filmów
Jerzego Wajdy, Romana Polańskiego, Krzysztofa Kieślowskiego, Francisa
Forda i Jane Campion. Kilar to także utytułowany mieszkaniec Katowic.

Darczyńca: Marszałek Województwa Śląskiego
Jakub Chełstowski
LICYTACJA CICHA

Zestaw upominkowy Województwa
Małopolskiego
Wełniana chusta z tkaniny tybetowej z charakterystycznym motywem
róż, zwana potocznie „tybetką” - powszechnie używana w strojach
regionalnych w Małopolsce w XIX wieku. Potoczna nazwa chustek
pochodzi od tkaniny tybetowej, którą oryginalnie sporządzono z wełny
owiec tybetańskich i sprowadzono do Europy, jednak wzory europejskie
nie były tak bogate i intensywne w kolorach, jak motywy różane
charakterystyczne dla Polski południowej. Tybetki od zawsze stanowiły
uroczy akcent strojów regionalnych, a obecnie są poszukiwanym
modnym dodatkiem w stylu etno do strojów współczesnych.
W skład zestawu regionalnego wchodzi: sól z Kopalni w Wieliczce,
wino gronowe białe, wytrawne, 750ml, miód wielokwiatowy, konfitura
borowikowa, sznur korali czerwonych, który jest tradycyjnym elementem
małopolskich strojów ludowych.

Darczyńca: Marszałek Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski
LICYTACJA CICHA

Kosz Województwa Lubuskiego
Biały wiklinowy kosz wypełniony smakołykami i ciekawostkami
z województwa lubuskiego. Kosz zawiera butelkę czerwonego wina z bardzo
dobrej jakości wyselekcjonowanych gron, uzyskanych z uprawy własnej, na
terenach uprawy winorośli regionu zielonogórskiego. Wino zapakowane
w eleganckie, drewniane pudełko. Pojemność 0,75 L, alk. 13,0% obj. Oprócz
wina znajdziemy szpratowski trójniak, który jest regionalnym przysmakiem.
W koszu z regionalnymi przysmakami nie obejdzie się bez konfitury z czarnej
porzeczki z pomarańczą i goździkami, bez powideł śliwkowych czy miodu
wielokwiatowego z pasieki. Uwagę przykuwa drewniany grzybek, który pełni
funckję dziadka do orzechów. Całość dopełnia produkt z gospodarstwa
agroturystycznego QZKO, którym jest mydło z mleka koziego i krowiego.
Dla osób aktywnych załączona jest mapa ze szlakami rowerowymi lubuskich
parków krajobrazowych, a wszystkie piękne zakątki lubuskiego opisane
zostały w folderze promującym województwo.

Darczyńca: Marszałek Województwa Lubuskiego
Elżbieta Polak
LICYTACJA CICHA

Artur Grottger, Kartony Powstańcze 1863
„Kartony powstańcze” to wyjątkowy zestaw 3 cykli Grottgera: Polonia.
1863, Lithuania. 1864-1866, Wojna. 1866-1867. Wszystkie związane są
z wypadkami towarzyszącymi przygotowaniom i przebiegiem Powstania
Styczniowego 1863 roku. Graficznie prezentują ich duchowy, patriotyczny
wymiar. Z żarliwą pasją odtwarzają bohaterskie i dramatyczne momenty
naszej przeszłości narodowej. Każda z grafik jest zaopatrzona w komentarz
wyjaśniający i interpretujący przedstawianą scenę oraz historyczny
i emocjonalny kontekst. Dodatkowym atutem tego zbioru jest to, iż każda
z prac stanowi samodzielne dzieło, które oprawione może być ozdobą wielu
wnętrz.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Płaskorzeźba przedstawiająca widok Kcyni
Płaskorzeźba autorstwa Piotra Wolińskiego, laureata Nagrody im. Oskara
Kolberga za Zasługi dla Kultury Ludowej w 2002 r., przedstawiająca
panoramę Kcyni, to jedno z licznych dzieł tego niezwykle cenionego
twórcy ludowego, który za swoje prace uzyskał wiele nagród w imprezach
ogólnopolskich. Jego prace były eksponowane w Toruniu, Bydgoszczy,
Lublinie, Chojnicach, Warszawie, Poznaniu, Częstochowie, Wągrowcu,
Wałczu, Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, Sopocie, Płocku, Nakle, Kruszwicy
i w miastach pałuckich – Szubinie, Żninie i Kcyni, a także za granicą –
w Rumunii, Niemczech, Bułgarii, na Ukrainie i we Francji.

Darczyńca: Burmistrz Kcyni, Marek Szaruga
LICYTACJA CICHA

Gra planszowa”Monopoly-Edycja Poznań”
Monopoly Poznań to gra przeznaczona dla wszystkich, którzy uwielbiają
grać w planszówki z rodziną lub w towarzystwie przyjaciół. Kupuj najlepsze
poznańskie obiekty, hotele i dostawców usług. Inwestuj w mieszkania
i kamienice, zbieraj czynsz z posiadanych nieruchomości. Wymieniaj
się z innymi graczami i czekaj na kolejne okazje na aukcjach. Jest wiele
sposobów na zajęcie najlepszych miejsc na planszy. Inwestuj z głową, badź
twardym negocjatorem - zwycięzca jest tylko jeden. Znajdź własną drogę
do zdobycia fortuny! Dane techniczne: Gra planszowa, dla dzieci (od 8. roku
życia) i dorosłych, liczba graczy 2-6.

Darczyńca: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak
LICYTACJA CICHA

Luneta żeglarska
Piękna i stylowa luneta kapitańska. Wykonana jest z mosiądzu oprawionego
w czarną skórę. Atrybut iście kapitański. Użyteczna zarówno na jachcie, jak
i na żaglówce, stanowić może także ozdobę eleganckiego biura, czy salonu.
Luneta uosabia nostalgię za dalekimi podróżami „gdzie wzrok nie sięga”
oraz ciekawość nadchodzących przygód - nieznanych lądów, obcych fregat
i bezkresnych oceanów. Luneta prezentuje się bardzo okazale, jest masywna,
można ją rozciągnąć do 50 cm (złożona ma długość 18 cm). Luneta znajduje
się w drewnianej szkatułce, na wieczku której widnieje złota kotwica - symbol
marynarzy.

Darczyńca: Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej
LICYTACJA CICHA

Płaszcz odtwórcy głównej roli filmu
Agnieszki Holland „Obywatel Jones”
Niezwykły rekwizyt z filmu w reżyserii Agnieszki Holland „Obywatel Jones”,
zakwalifikowanego do Konkursu Głównego Berlinale 2019. Dzieło to
oparta na faktach historia życia walijskiego dziennikarza – Garetha Jonesa
(James Norton), ktory 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: Jan Świerkowki
LICYTACJA CICHA

Wieczne pióro DUKE
Kolekcja DUKE 116 to instrumenty piśmienniczne w klasycznym kształcie.
Pióro wykonane jest z mosiądzu powlekanego czarną laką chromowanego
(skuwka) i włókna szklanego (korpus), w wykończeniach zastosowano
posrebrzany mosiądz. Skuwka zakończona jest szlifowanym i zalakowanym
bursztynem bałtyckim. Certyfikat jego autentyczności dołączono do pióra.
Na korpusie widoczna jest szachownica złożona z różnych odcieni czerni
poprzez zastosowanie naprzemiennie carbonu chromowanego i włókna
szklanego. Stalówka wykonana jest ze stali szlachetnej w rozmarze M,
tzw. prosta. Pióro wyposażone jest w konwerterowy system napełniania
z możliwością używania naboi atramentowych. Pióro umieszczone jest
w kartonowym etui wyściełanego skórą.

Darczyńca: Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej
LICYTACJA CICHA

Pióro Pierre Cardin złote
Zapakowane w eleganckie pudełko prezentowe ekskluzywne, ponadczasowe
pióro, które charakteryzuje się klasycznym wzornictwem. Pióro posiada
wysokiej jakości wkład o standardowym rozmiarze z niebieskim atramentem.
W środku na metalowej płytce wygrwerowany napis: „Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki”.

Darczyńca: Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
LICYTACJA CICHA

Pióro Pierre Cardin srebrne
Zapakowane w eleganckie pudełko prezentowe ekskluzywne, ponadczasowe
pióro, które charakteryzuje się klasycznym wzornictwem. Pióro posiada
wysokiej jakości wkład o standardowym rozmiarze z niebieskim atramentem.
W środku na metalowej płytce wygrwerowany napis: „Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki”.

Darczyńca: Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
LICYTACJA CICHA

Album „Jan Paweł II z Wojskiem Polskim”
Książka w twardej oprawie, wydana pod redakcją Caritas Ordynariatu
Polowego Wojska Polskiego w Warszawie. Publikacja przybliża związki Ojca
Świętego z Wojskiem Polskim, począwszy od tych najgłębszych, rodzinnych,
przez czasy szkolne i studenckie, okres kapłańskiej posługi w Krakowie, aż po
moment wyboru na Stolicę Piotrową. Najobszerniejszy rozdział wydania „Świadectwa” - został poświęcony spotkaniom Papieża-Polaka z polskimi
żołnierzami i zawiera przemówienia kierowane do mundurowych podczas
całego pontyfikatu.

Darczyńca: Klub Rotary Młyniec II
LICYTACJA CICHA

Album „Zakony w Polsce”
Album w twardej oprawie, pod redakcją Michała Grychowskiego i ks.
Józefa Mareckiego. Tajemniczy świat mnichów, mniszek, zakonników
i sióstr zakonnych, świat eremów, pustelni, opactw i klasztorów - niektórych
fascynuje i zachwyca, a dla innych jest jedynie niezrozumiałym reliktem.
Warto spojrzeć na zakony przez pryzmat ich historii, architektury i sztuki.
Dzięki wspaniałym fotografiom Michała Grychowskiego można odkryć
tajniki klasztornego budownictwa, zobaczyć z bliska relikwiarze, naczynia
liturgiczne i zabytkowe polichromie oraz zajrzeć do kaplic, krypt, krużganków
i refektarzy.

Darczyńca: Klub Rotary Młyniec II
LICYTACJA CICHA

Album „100 katedr świata. Przewodnik po
katedrach wszystkich kontynentów”
Wydawnictwo Elipsa. Twarda oprawa, format B3. Pozycja prezentuje
setkę najwspanialszych kościołów chrześcijańskich z całego świata. Można
podziwiać bez wychodzenia z domu kościoły różnorodne pod względem
architektonicznym, mające szczególne znaczenie jako pamiątka narodowa
lub miejsce szczególnych wydarzeń. Katedra w chrześcijaństwie to świątynia
będąca głównym kościołem diecezjalnym, przy którym aktualnie mieści
się lub kiedyś mieściła się siedziba biskupa orydnariusza zarządzającego
diecezją.

Darczyńca: Klub Rotary Młyniec II
LICYTACJA CICHA

Fotografia przedstawiająca ratusz
w Skierniewicach
Fotografia przedstawiająca piękny zabytkowy ratusz w Skierniewicach,
w którym obecnie znajduje się Urząd Miasta. Zdjęcie o wymiarach 27 x
27 cm, jest oprawione w elegancką ciemną drewnianą ramkę. Fotografia
wykonana wieczorową porą, przedstawia pięknie oświetlony we wzory
kwiatowe ratusz.

Darczyńca: Prezydent Miasta Skierniewice
Krzysztof Jażdżyk
LICYTACJA CICHA

Akwarela „Nad jeziorem zdworskim”
Obraz o wymiarach malatury 15x21 cm, wykonany techniką malarską akwarela, na papierze, sygnowany podpisem autora - artysty malarza
Jerzego Wilka wraz z certyfikatem Galerii ArtWilk - Pracowni Malarstwa
Artystycznego prowadzonej przez autora. Obraz jest oprawiony w drewnianą
ramę ze złoceniem oraz passe partout w kolorze ecru. Prezentuje uroczy
fragment krajobrazu przyrodniczego Mazowsza.

Darczyńca: Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik
LICYTACJA CICHA

Książka „Dzieje Sztuki Torunia”
Książka pt. „Dzieje Sztuki Torunia” autorstwa Anny Błażejwskiej, Katarzyny
Kluczwajd, Bogusława Manselda oraz Jacka Tulickiego, wydana przez
Muzeum Okręgowe w Toruniu w 2009 r., projekt sfinansowany przez Gminę
Miasta Torunia. Książka w twardej oprawie licząca 641 stron o wymiarach
21,5 cm x 27,5 cm. Publikacja przybliża nam dziedzictwo kulturowe Torunia,
które codziennie podziwiają mieszkańcy oraz turyści „miasta aniołów”.
Książka jest bogata w terminy i pojęcia z dziedziny historii sztuki, które
pomagają nam dostrzec przemiany społeczne, a co za tym idzie również
kulturowe. Zamieszczone są w niej liczne fotografie co jeszcze bardziej
pozwala nam obcować z zabytkami oraz obiektami sztuki.

Darczyńca: Ryszard Szymański
LICYTACJA CICHA

Album „Spacer w czasie - Polska”
Album bogaty w zdjęcia oraz ciekawe opisy pięknych miejsc Polski,
subiektywnie wybranych przez autora Krzysztofa Smurę oraz wydawców.
Znajdziemy w nim zdjęcia wykonane na przestrzeni 200 lat. Twórcy albumu
zapewniają, że dotarli do miejsc znanych i rozpoznawalnych, jak również do
tych leżących na uboczu popularnych szlaków, podglądają ludzi, miejsca
i dzielą się tym z nami. A wszystko po to, jak mówią, „by przypominać, w jak
pięknym kraju żyjemy”.

Darczyńca: Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek
LICYTACJA CICHA

Anioł w zadumie - ceramiczny anioł (biały)
Ceramiczny anioł o wysokości 36 cm. Figurka przedstawia anioła w zadumie.
Postać ma zamknięte oczy, a mimika twarzy wskazuje na spokój. Anioł to
symbol miasta Torunia, który symbolicznie został przedstawiony na dole
sukni anioła (szereg kamienic). Całość interpretować można jako anioła opiekuna miasta, spokojnego o jego los. Figurka utrzymana jest w tonacji
spokojnych barw: bieli i ecru.

Darczyńca: Alicja Bogacka
LICYTACJA CICHA

„Petarda. Historie z młotem w tle”
- Paweł Fajdek
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
LICYTACJA CICHA

Pióro wieczne z bursztynem firmy
Pióra Polskie
Eleganckie pióro wieczne w kolorze czarnym, klasyczna prosta forma ze
złotymi elementami wykończenia zwieńczone naturalnym bursztynem
bałtyckim. Wykonane przez firme Pióra Polskie, kolekcja Kamienie Polskie
„Bursztyn”. W zestawie instruk\cja pierwszego użycia pióra wiecznego
wraz z instrukcją montażu nabojów, książeczka gwarancyjna, naboje do
pióra. Całość zapakowana w eleganckie i funkcjonalne etui z bursztynem
z odchylanym wiekiem.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Pióro wieczne firmy Pióra Polskie
Eleganckie pióro wieczne w kolorze czarnym CT, klasyczna prosta forma
podkreślona szlachetną laką. Wykonane przez firme Pióra Polskie, kolekcja
Konsul. W zestawie instrukcja pierwszego użycia pióra wiecznego wraz
z instrukcją montażu nabojów, książeczka gwarancyjna, naboje do pióra.
Całość zapakowana w eleganckie i funkcjonalne etui z odchylanym wiekiem.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Zestaw filiżanek do espresso
Zestaw dwóch filiżanek „Ewa” do espresso wykonany na specjalne
zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Fabrykę Porcelany
AS Ćmielów. Wyrób wykonany ręcznie z najwyższej jakości porcelany według
unikatowej receptury. Filiżanki malowane ręcznie 24-karatowym złotem
wzbogacono o złotą litografię przedstawiającą polskiego orła. Autorem
projektu jest właściciel fabryki Adam Spała. W komplecie certyfikat
autentyczności i czarne pudełko.

Darczyńca: Przewodnicząca Europejskiej Unii Kobiet
- sekcja Polska Barbara Bielicka-Malinowska
LICYTACJA CICHA

Kolekcja albumów Wydawnictwa IPN
Siedmiotomowy zestaw albumów Wydawnictwa IPN: Twórca Niepodległej.
Józef Piłsudski 1867–1935, Architekt wielkiej Polski. Roman Dmowski
1864–1939, Wojciech Korfanty 1873–1939, Ignacy Daszyński 1866–1936,
Józef Dowbor-Muśnicki 1867–1937, Generał Józef Haller 1873–1960,
Wincenty Witos 1874–1945.

Darczyńca: Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku
prof. dr hab. Mirosław Golon oraz Przewodniczący
Kolegium IPN prof. Wojciech Polak
LICYTACJA CICHA

Długopis w etui Konsul
marki Pióra Polskie
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.
LICYTACJA CICHA

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: Ada Plus SA
LICYTACJA CICHA

Ceramiczna misa duża
– Kazimierz Kalkowski
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
LICYTACJA CICHA

Ceramiczna misa
– Kazimierz Kalkowski
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
LICYTACJA CICHA

Wazon kolorowy M. Madzierska
Fajansowy wazon z Włocławka. Sygnowany. Ręcznie malowany przez
M. Madzierską w kolorowe motywy kwiatowe i roślinne. Wysokość
20 cm. Kolekcjonerski. Włocławek, stolica wschodnich Kujaw i Ziemi
Dobrzyńskiej, kojarzy się z pięknymi i artystycznie zdobionymi wyrobami
fajansowymi, które znane są nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Tradycja
produkcji włocławskiego fajansu sięga roku 1873, kiedy to uruchomiono
pierwszą fabrykę. Nieliczne produkty ozdabiano wielobarwnymi motywami
kwiatowymi, czyniąc z przedmiotów użytkowych dzieła sztuki. W latach
siedemdziesiątych nastała moda na tzw. „Włocławki”, czyli oryginalne
wyroby fajansowe o niepowtarzalnych wzorach, projektowanych przez
artystów plastyków.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Wazon kolorowy J. Leszczyńska
Fajansowy wazon z Włocławka. Sygnowany. Ręcznie malowany przez
J. Leszczyńską w kolorowe motywy kwiatowe i roślinne. Wysokość
30 cm. Kolekcjonerski. Włocławek, stolica wschodnich Kujaw i Ziemi
Dobrzyńskiej, kojarzy się z pięknymi i artystycznie zdobionymi wyrobami
fajansowymi, które znane są nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Tradycja
produkcji włocławskiego fajansu sięga roku 1873, kiedy to uruchomiono
pierwszą fabrykę. Nieliczne produkty ozdabiano wielobarwnymi motywami
kwiatowymi, czyniąc z przedmiotów użytkowych dzieła sztuki. W latach
siedemdziesiątych nastała moda na tzw. „Włocławki”, czyli oryginalne
wyroby fajansowe o niepowtarzalnych wzorach, projektowanych przez
artystów plastyków.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Dzbanek kolorowy M. Madzierska
Fajansowy dzbanek z Włocławka. Sygnowany. Ręcznie malowany przez
M. Madzierską w kolorowe motywy kwiatowe i roślinne. Wysokość 18 cm.
Kolekcjonerski. Włocławek, stolica wschodnich Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej,
kojarzy się z pięknymi i artystycznie zdobionymi wyrobami fajansowymi,
które znane są nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Tradycja produkcji
włocławskiego fajansu sięga roku 1873, kiedy to uruchomiono pierwszą
fabrykę. Nieliczne produkty ozdabiano
wielobarwnymi motywami
kwiatowymi, czyniąc z przedmiotów użytkowych dzieła sztuki. W latach
siedemdziesiątych nastała moda na tzw. „Włocławki”, czyli oryginalne
wyroby fajansowe o niepowtarzalnych wzorach, projektowanych przez
artystów plastyków.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Talerzyk oraz pojemnik z pokrywką
kolorowe J. Leszczyńska
Fajansowy podłużny talerzyk z Włocławka. Sygnowany. Ręcznie malowany
przez J. Leszczyńską w kolorowe motywy kwiatowe i roślinne. Długość 24
cm. Oraz pojemnik z pokrywką, ręcznie malowany przez M. Madzierską
w kolorowe motywy kwiatowe i roślinne. Wysokość 11 cm, długość 18 cm.
Włocławek, stolica wschodnich Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, kojarzy się
z pięknymi i artystycznie zdobionymi wyrobami fajansowymi, które znane są
nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Tradycja produkcji włocławskiego fajansu
sięga roku 1873, kiedy to uruchomiono pierwszą fabrykę. Nieliczne produkty
ozdabiano wielobarwnymi motywami kwiatowymi, czyniąc z przedmiotów
użytkowych dzieła sztuki. W latach siedemdziesiątych nastała moda na tzw.
„Włocławki”, czyli oryginalne wyroby fajansowe o niepowtarzalnych wzorach,
projektowanych przez artystów plastyków.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Zestaw instrumentów piśmiennych DUKE
Zestaw składa się z pióra wiecznego i długopisu. Model pochodzi z kolekcji
DUKE nr 928. Wykonany jest z mosiądzu lakierowanego w biało-czarną
szachownicę. Pióro wieczne wyposażone jest w system napełniania
konwerterowy z możliwością używania naboi atramentowych. Stalówka
wykonana jest ze stali szlachetnej w rozmiarze F (średniopisząca), tzw.
prosta. Na stalówce wygrawerowano koronę - symbol producenta.
Instrumenty piśmiennicze DUKE charakterysują się starannym wykonaniem
i niezawodnością. Zestaw umieszczony jest w czarnym, skórzanym etui.

Darczyńca: Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski
LICYTACJA CICHA

Zestaw instrumentów piśmiennych DUKE
Zestaw składa się z wiecznego pióra i długopisu. Model pochodzi z kolekcji
DUKE 961 Elisabeth. Smukły kształt pióra i długopisu dostosowany
jest do kobiecej dłoni. Wykonane są z mosiądzu powlekanego laką. Pióro
wieczne wyposażone jest w system napełniania konwerterowy z możliwością
używania naboi atramentowych. Stalówka wykonana jest ze stali szlachetnej
w rozmiarze F (średniopisząca), tzw. prosta. Na stalówce wygrawerowano
koronę - symbol producenta. Zestaw mieści się w czarnym etui ze sztucznej
skóry z zamknięciem zatrzaskowym. Wyściełane jest pluszowa tkaniną.

Darczyńca: Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski
LICYTACJA CICHA

Obraz „Gwiaździsty Plac”
Obraz olejowy prezentujący jedno z urokliwych miejsc - Gwiaździsty Plac
w Mohylewie. To trzecie co do wielkości miasto białoruskie. Nazwa placu
nawiązuje do jego kształtu. Wzorem architektonicznym tego miejsca był
Plac Gwiazdy w Paryżu. Dziś to jedno z atrakcji turystycznych Mohylewa. Od
Placu odchodzą główne ulice, przy których zlokalizowane są najważniejsze
miejskie instytucje. Jak twierdzą mieszkańcy, wszystkie drogi Mohylewa
prowadzą na Plac Gwiaździsty. Obraz znajduje sie w zdobionej ramie
w kolorze złotym o wymiarach 37 cm x 48 cm.

Darczyńca: Ambasador Białorusi Vladimir Chushev
LICYTACJA CICHA

Obraz „Ratusz w Chełmnie”
Obraz Bożeny Cajdler przedstawia renesansowy ratusz na tle gotyckiej
starówki Chełmna. Dzieło powstało podczas Ogólnopolskiego Pleneru
Malarskiego w Chełmnie. Obraz na pierwszy rzut oka może wydawać się
staromodny, a wiąże się to z manierą, którą posługuje się artystka, czyli
malarstwem figuratywnym. Wymiary 68 cm x 58 cm. Pastele, z oliwkowym
passe partout, w złotej ramie.

Darczyńca: Bożena Cajdler
LICYTACJA CICHA

Obraz „Wiolonczelistka”
Skaldowie śpiewali o prześlicznej wiolonczelistce. Ta przedstawiona na
obrazie może uchodzić za smutną lub znudzoną. Czy czeka na swój występ?
Czy nie jest zadowolona z wykonania? A może jest przejęta, bo właśnie
spotyka się z muzą, jak w przywołanej już piosence Skaldów? Wszystko
zależy od tego, jak spojrzymy na wiolonczelistkę i jaką aurę muzyczna
uda się poczuć lub wyczytać z obrazu. Dzieło prezentowane jest w grubej,
metalicznej ramie o wymiarach 60 cm x 90 cm.

Darczyńca: Anonimowy
LICYTACJA CICHA

Obraz „Pejzaż”
Obraz Zofii Samusiak-Zaremby wykonany w technice suchego pastelu
przedstawia łąkę różowych kwiatów w kompozycji z łanami zboża i zielonymi
krzewami. Obraz wykonano na brązowym kartonie. Dzieło powstało
podczas Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Chełmnie. Obraz
oprawiono w złotą ramę i oliwkowe passe partout. Wymiary: 85 cm x 65 cm.
Zofia Samusiak-Zaremba ukończyła Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Należy do Stowarzyszenia Pastelistów
Polskich i Związku Polskich Artystów Plastyków. Prace prezentowała na 32
wystawach indywidualnych i ponad 175 zbiorowych w kraju i za granicą.

Darczyńca: Zofia Samusiak-Zaremba
LICYTACJA CICHA

Obraz „Domy na moście”
Florencja i jej niezwykły pejzaż, który tworzy, miejska architektura od dawna
inspiruja artystów. Piotr Ogorzały to przedstawiciel młodego pokolenia.
Obraz Piotra Ogorzały powstał w ramach pleneru studenckiego we
Florencji. Akwarela doskonale oddaje architekturę Toskanii, która jest utkana
z gęsto wznoszonych budynków. „Domy na moście” to także symboliczne
odwołanie do mostów, które ludzie budują między sobą.

Darczyńca: Piotr Ogorzały
LICYTACJA CICHA

Obraz „Przedwiośnie”
Obraz został namalowany na szkle metodą tradycyjną. Do jego stworzenia
użyto tempery plakatowej. Tytuł doskonale oddaje to, co artysta umieścił na
obrazie. Na drzewach widać już zielone liście, swój kolor odzyskuje już trawa
muskana promieniami słońca, które coraz intensywniej świeci, dzień jest już
dłuższy, a między gałęziami hula wiosenny wiatr. I choć widać jeszcze błoto
pośniegowe, to krajobraz oraz intensywne nasycenie różnymi odcieniami
zieleni zwiastuje już nadchodzącą wiosnę. Obraz znajduje się w zielonej
ramie o wymiarach 42 cm x 43cm.

Darczyńca: Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas
Diecezji Toruńskiej w Chełmnie
LICYTACJA CICHA

Obraz „Spotkanie”
Mieczysław Ziomek to artysta, którego wyróżnia niesamowita ekspresja.
Jest doskonałym kolorystą tworzącym pełne ekspresji akwarele. „Spotkanie”
to dzieło o wielu płaszczyznach, bowiem różne spotkania artysta na nim
przedstawił. Tu dochodzi do spotkania zachodzącego słońca i spokojnego
morza, statków zawijających do portów, morskich fal z piaszczystym lądem,
gdzie dwoje ludzi w objęciach cieszy się swoją obecnością. Ostatnim i może
najważniejszym jest spotkanie artysty, dzieła i odbiorcy.

Darczyńca: Mieczysław Ziomek
LICYTACJA CICHA

Obraz „Serce Florencji”
Na obrazie artysta zaprezentował Katedrę Santa Maria del Fiore.
Niesamowita, monumentalna kopuła katedry wznosi się nad spokojnym
miastem i patronuje mu. Umiejscowiona pośrodku miasta czuwa nad nim
i nad jego mieszkańcami zapewniając im spokojne życie w mieście pełnym
słońca. Autor obrazu - Mieczysław Ziomek jest doskonałym kolorystą,
co widoczne jest także na tej akwareli. Obraz jest pełen nasyconych barw
kontrastujących ze sobą, ale jednocześnie nienaruszających harmonii obrazu
i przedstawionego na nim pejzażu.

Darczyńca: Mieczysław Ziomek
LICYTACJA CICHA

Obraz „Katedra śś. Janów”
Jacek Kamiński to toruński malarz, którego znakiem rozpoznawczym są
miejskie, realistyczne pejzaże. W sposób szczególny wrażenie wywarła
na nim Katedra śś. Janów, którą uwiecznił na obrazach kilkadziesiąt razy.
Każdy z obrazów ukazuje piękno monumentalnej świątyni. Nie ma jednak
dwóch takich samych obrazów - każdy jest inny, ukazuje katedrę z innej
perspektywy, samą lub z miejską zabudową. Patrząc na obraz „Katedra
śś. Janów” wyraźnie widać jej dominację nad miastem, co jest odwołaniem
do dawnych czasów, kiedy to kościół był nie tylko ośrodkiem religijnym, ale
także społeczno-kulturowym.

Darczyńca: Fundacja Werwa Team
LICYTACJA CICHA

Obraz „Leśna oaza”
Obraz Jadwigi Prełowskiej w ramie w kolorze dębu ze złotymi wykończeniami
o wymiarach 70 cm x 57 cm. Obraz prezentuje leśny krajobraz. Autorka
najchętniej ukazuje w swoich dziełach pejzaże i krajobrazy. Na obrazie
uwieczniła leśny dukt prowadzący do niewielkiej polany w środku lasu.
Autorka w swych obrazach ukazuje miejsca zwiazane z ciszą, spokojem,
w których można się zrelaksować i nabrać energii. Leśna oaza, nieco skryta
za szpalerem wysokich drzew, z pewnością jest takim miejscem.

Darczyńca: Jadwiga Prełowska
LICYTACJA CICHA

Obraz „Weneckie gondole”
To co w Wenecji zachwyca to z pewnością gondole, którymi przemieszczają
się mieszkańcy i turyści. Widok wodnych taksówek w słonecznym porcie
zachwycił także Jadwigę Prełowską - autokę obrazu „Weneckie gondole”.
Obraz wykonany techniką olejną doskonale oddaje wyjątkowość weneckiego
krajobrazu i ciszy obleczonej gorącym słońcem. Obraz oplata brązowa rama
ze złotymi wykończeniami o wymiarach: 50cm x 60 cm.

Darczyńca: Jadwiga Prełowska
LICYTACJA CICHA

Fotografia „Zasłona. Zima”
Olgierd Gałdyński - artysta fotograf związany z Toruniem. Fotografia
z 1962 r. zatytułowana „Zasłona. Zima” prezentuje oszronione gałązki
wierzby. Zimowa zasłona tworzona przez naturę w mroźne dni to element
przyrody, który zachwyca. Zachwyciła także artystę, który precyzję „tkania”
mroźnej zasłony uchwycił na fotografii. Monochromatyczne dzieło osadzone
jest w czarnej ramie o wymiarach 47 cm x 67 cm.

Darczyńca: Krystyna Szalewska
LICYTACJA CICHA

Martyna Anna Jarych
- „Kopiec kreta - Tunera”
Dzieło wykonane w technice linorytu - druku wypukłego. Kompozycja
utrzymana jest w kolorystyce odcieni barwy niebieskiej i zielonej. Kopiec
kreta to miejsce, przez które można wejść pod ziemię - miejsce, do którego
niewielu ma dostęp. To jak brama do innego świata, który ciekawi, ale też
trochę przeraża. Kopczyk przedstawiony na obrazie wygląda na taki, który
powstał dawno temu - świadczyć może o tym bujna i bogata roślinność,
która zdążyła na nim wyrosnąć. Kopiec zmienił przestrzeń uwiecznioną na
obrazie - pierwotnie uporządkowaną przestrzeń zaburza powstający kopiec.
Z czasem, gdy pokrywaja go rośliny - bardzo ciekawe, o nieregularnych
kształtach - przestrzeń zaczyna być interesująca. Taki też jest ten
obraz w odbiorze - początkowo widz jest zdezorientowany, a następnie
kompozycja go wciąga, zaciekawia. Linoryt znajduje się w ramie w kolorze
złota o wymiarach 108 cm x 78 cm.

Darczyńca: Martyna Anna Jarych
LICYTACJA CICHA

Andrzej Dyakowski
- kompozycja abstrakcyjna zielona
Prezentowane dzieło to malarskie wyobrażenie zielonej architektury świata.
Kompozycja jest jednocześnie zielonym porządkiem przestrzennym,
a jednocześnie poprzez zastosowanie różnych kierunków prowadzenia pędzla
wskazuje na różnorodność. Jest to jednak chaos, który ciekawi, zwłaszcza,
że spomiędzy zielonej kompozycji prześwita inny ład, inny „porządek”.
Zaznaczony jest on wyraźnie inną barwą. Całość ma niejednolitą fakturę,
dzięki czemu obraz staje się kompozycją przestrzenną. Autorem pracy jest
Andrzej Dyakowski - znany gdański malarz w zakresie malarstwa ściennego
i architektonicznego, profesor ASP w Gdańsku.

Darczyńca: Andrzej Dyakowski
LICYTACJA CICHA

Obraz „Św. Brat Albert Chmielowski
Olejowy obraz Bogusława Ziółkowskiego prezentujący sylwetkę polskiego
zakonnika, franciszkanina, założyciela Zgromadzenia Albertynów - Św. Brata
Alberta Chmielowskiego. Polski duchowny znany był ze swojego poświęcenia
dla innych i pracy na rzecz bezdomnych. Na obrazie w sposób symboliczny
przedstawił to autor - Bogusław Ziółkowski malując Św. Alberta podczas
łamania chleba. Obraz okala zdobiona, złota rama o wymiarach 77 cm x
97 cm.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Obraz „Bydgoskie Przedmieście”
Bydgoskie Przedmieście to bardzo malownicza i pełna ciekawych
miejsc dzielnica Torunia. Układ urbanistyczny, jak i większość budynków
znajdujących się w tej części miasta pochodzi z końca XIX w. Nazwano ją
przedmieściem, bowiem tak dawniej nazywano tereny leżące poza murami
miasta. Na obrazie ukazany jest fragment dzielnicy prezentujący całą
jej różnorodność i bogactwo: urokliwe kamienice, zieleń, uliczki wyłożone
brukiem jako znak dawnych czasów i aleję, którą spacerują mieszkańcy oraz
turyści zwiedzający Ogród Zoobotaniczny znajdujący się za widocznym na
obrazie płotem. To obraz olejny namalowany na płótnie. Okala go drewniana
rama w kolorze ciemnego dębu ze złotymi refleksami. Wymiary obrazu wraz
z ramą to 83 cm x 64 cm.

Darczyńca: Janusz Żółtowski
LICYTACJA CICHA

Anna Putkowska - „SAD”
Dzieło autorstwa Anny Putkowskiej powstało z zastosowaniem techniki
linorytu. To technika graficzna należąca do typu druku wypukłego. Dzieła
powstałe z zastosowaniem tej techniki podobne są do drzeworytów różni je jedynie rodzaj materii, na której są wykonywane (odpowiednio
drewno i linoleum). Ryty, czyli żłobienia, można wykonać we wszystkich
kierunkach, co także można zaobserwować na prezentowanym dziele. Dzięki
temu obraz nie jest statyczny. Patrząc na obraz odbiorca ma wrażenie, że
drzewa w sadzie poruszają się, że liście delikatnie drżą na wietrze, który
także chwieje źdźbłami trawy. Barwy zastosowane przez autorkę wyraźnie
oddzielają ziemię od tego, co wznosi się ponad trwę. Czerwona barwa drzew
wskazuje na ich dynamikę, a zieleń i zaklęty w niej spokój odnaleźć można
na trawie. Bladopomarańczowe miejsca pomiędzy koronami drzew wskazują
na przebijające się promienie słoneczne. Wymiary obrazu: 77cm x 108 cm.

Darczyńca: Anna Putkowska
LICYTACJA CICHA

Alina Jackiewicz-Kaczmarek
grafika - „Cisza”
Grafika przedstawia wyobrażenie artystyki na temat ciszy, według której
cisza to lekkość, to stepowy krajobraz, którego nie zakłóca żaden człowiek.
Cisza została także przez graficzkę ukazana za pomocą barw - używając
jedynie czerni i bieli odbiorca ma wrażenie wyciszenia i relaksu. Grafika
znajduje się w srebrnej ramie o wymiarach 80 cm x 70 cm. Ramę i grafikę
oddziela passe partout w kolorze popielatym.

Darczyńca: Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna sp. z o.o.
LICYTACJA CICHA

Tatiana Nowomajska - „Kalie”
Świat piękny jest w swojej różnorodności. To, co zachwyca jednych,
niekoniecznie podoba się innym. Podobnie jest z kaliami. Kwiaty te przez
niektórych kojarzone są wyłącznie z żałobą. Innych ich wyniosłość, duma,
biel i egzotyka oczarowuje. Na obrazie Tatiany Nowomajskiej to delikatne
kwiaty dumnie wzniesione w stronę słońca. Ich piękno uwydatnia tło i rama
w kolorze zieleni dodająca obrazowi świeżości. Drewniana rama ma wymiary
35 cm x 48 cm.

Darczyńca: I. M. Kopacz
LICYTACJA CICHA

Jacek Jarętowski - „Zima w Bydgoszczy”
Mroźny zimowy wieczór pośród cichych uliczek starego miasta. Wszyscy
już wrócili do swoich domów, a śnieg delikatną powłoką okrył miasto. Ulice
rozświetlają stylowe latarnie wskazując drogę wędrowcom, którzy przybędą
w tą stronę. Obraz to akwarela wykonana przez bydgoskiego artystę malarza
- Jacka Jarętowskiego. Obraz okala granatowe passe partout i srebrna rama
o wymiarach 45 cm x 54 cm.

Darczyńca: Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski
LICYTACJA CICHA

Drewniana mozaika
To kompozycja skłądająca się z 330 drewnianych elementów scalonych
ze sobą na platformie o wymiarach 60 cm x 88 cm. Figury geometryczne
utworzone z drewnianych elementów dają niezwykły efekt przestrzenny
kompozycji. Dodatkowy efekt urozmaicenia oraz lekkości obrazu uzyskano
poprzez zastosowanie odmiennych odcieni kolorów. W jednym z narożników
pracy dominują ciemne barwy, które stopniowo przechodzą w kolory jasne,
stonowane. Cechą kompozycji jest jej niestandardowość. Nie ma tu wyraźnie
wskazanego miejsca zawieszenia - autor pozostawił ten wybór odbiorcy/
nabywcy. To od jego pomysłu i wyobrażenia na temat tej pracy zależy
interpretacja dzieła.

Darczyńca: Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas
Diecezji Toruńskiej w Chełmnie
LICYTACJA CICHA

Obraz kościoła z parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Mysłowicach
Na obrazie uwieczniony został kościół p.w. Najświętszego Serca Pana
Jezusa, który stanowi główny punkt architektoniczny miasta Mysłowice.
Kościół został poświęcony i oddany do użytku parafian w 1891 r., jako drugi
w Mysłowicach. Budowla w większości została ufundwana przez parafian,
których liczba w tamtym czasie zwiększyła się trzykrotnie. Do dziś świątynia
jest najważniejszym obiektem sakralnym w mieście, a mieszkańcy wyznania
rzymskokatolickiego darzą ją specjalną czcią. Obraz autorstwa miejscowego
artysty umieszczono w pozłacanej ramie o wymiarah 33 cm x 33 cm. Obraz
okala passe partout w kolorze brązowym.

Darczyńca: Prezydent Miasta Mysłowice
Dariusz Wójtowicz
LICYTACJA CICHA

Wojciech Górecki - „Prom pod Żurawiem”
Akwaforta autorstwa Wojciecha Góreckiego prezentująca jedną
z największych atrakcji turystycznych Gdańska - żurawia, pod którym
zacumował prom. Autor sam o sobie mówi, że w otaczajacym go świecie
szuka pospolitych krajobrazów i przeistacza je w metafizyczne światy
i zjawiska. Tak też uczynił z Gdańskiem. Patrząc na dzieło, czuć ducha
dawnych czasów i metafizykę magicznego Gdańska.

Darczyńca: Prezydent Miasta Gdańsk
Aleksandra Dulkiewicz
LICYTACJA CICHA

Obraz „Lisi trakt”
Aleja bukowa i droga w nieznane. To fragment wiejskiej drogi, która powstała
kilkadziesiąt lat temu, o czym świadczą silne i wyrosłe drzewa bukowe.
Dawniej to drzewa wyznaczały drogi i jej granice. Choć w okolicy przez lata
zaszło wiele zmian (choćby nawierzchnia drogi) to nadal jest tu spokojnie
i bezpiecznie. Lisia mama przeprowadza przez drogę swoje dzieci. Całości
obrazu dopełnia biała rama o wymiarach 67 cm x 78 cm.

Darczyńca: Sołectwo Płazowo
LICYTACJA CICHA

Michał Cander - „Na Wyspie Młyńskiej”
Artyści wybierają te miejsca do życia i pracy, które ich inspirują i urzekają
swoim pięknem. Dzięki temu urokowi potrafią dostrzec niesamowite piękno
ukryte gdzieś pomiędzy miejskimi ulicami, budynkami, czy ruchliwymi
drogami. Dokładnie to piękno ukazał Michał Cander nanosząc na płótno
fragment ul. Focha widzianej z Wyspy Młyńskiej. Artysta zachęca, by nie
tylko patrzeć na wyspę, ale także z niej korzystać, zmienia optykę widzenia
miasta, dostrzega inny jego wymiar, ukazuje miejską przestrzeń nowym
wymiarze. To obraz olejowy namalowany na płótnie w roku 2011. Obraz ma
ramę w kolorze mosiądzu o wymiarach 80 cm x 60 cm.

Darczyńca: Michał Cander
LICYTACJA CICHA

Paweł Gulewski - „Łódka przy brzegu”
Obraz przedstawia łódź cumującą do brzegu, na tle granatowych
fal. Charakterystyczne dla obrazów autora jest ujmowanie zwykłych
przedmiotów i codziennych zdarzeń w formie minimalistycznych kadrów.
Główną rolę odgrywają tu kontury kształtów i palety kolorów. Autor również
w tym obrazie położył nacisk na niejednorodną fakturę tła. Obraz okala
drewniana rama w kolorze metalicznego brązu o wymiarach 68 cm x 84 cm.

Darczyńca: Paweł Gulewski
LICYTACJA CICHA

Obraz „Nadzieja”
Obraz namalowany na szkle techniką tradycyjną. Do jego stworzenia
wykorzystano temperę plakatową, a następnie zabezpieczono werniksem.
Obraz zatytułowany „Nadzieja” ukazuje zachodzące słońce wtapiające
się w morskie fale. Nadchodząca noc daje nadzieję na dobry i spokojny
dzień, a nowy dzień zwiastuje nadzieję na kolejną szansę, nową przygodę,
rozwiązanie problemów - nadzieję na to, że wszystko jest możliwe. Obraz
powstał w pracowni plastyczno-malarskiej w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Chełmnie.

Darczyńca: ŚDS Chełmno
LICYTACJA CICHA

Marek Wawryna - „Pod Tężniami”
Obraz „Pod Tężniami” autorstwa Marka Wawryna, powstał podczas
I Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Pod jemiołą” - Ciechocinek
2015, organizowanego przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego. Obraz
o wymiarach 77x57 cm, wykonany techniką malarską - akwarela, na
papierze. Obraz jest oprawiony w drewnianą ramę ze złoceniem oraz passe
partout w kolorze brązowym.

Darczyńca: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
LICYTACJA CICHA

Ryszard Zbielski - „Letni bukiet”
Na obrazie widoczny jest schyłek lata symbolicznie ukryty w letnim bukiecie.
O tym, że jest to schyłek lata mówią widoczne w wazonie kłosy zbóż
i kwiaty zbierane o tej porze roku. Słoneczniki kontrastujące z ciemnym
kolorem kłosów są tak wyraźne, jakby autor chciał jeszcze na chwilę
zatrzymać lato, które pomału przemija wraz z nadejściem czasu sianokosów.
Obraz doskonale pasuje do klasycznego wnętrza. Dzieło wykonane przez
mieszkańca DPS w Świeciu. Obraz znajduje się w ramie w kolorze mosiądzu
o wymiarach 70 cm x 90 cm.

Darczyńca: Ryszard Zbielski
LICYTACJA CICHA

Olgierd Gałdyński - „Zima”
Cykl zdjęć autorstwa Olgierda Gałdyńskiego ukazujących zimowe ulice
Torunia powstał w 1962 r. Autor związany z Toruniem uwiecznił w kadrze
jego najpiękniejsze miejsca. Na fotografii widoczne są mury katedry
śś. Janów oraz jedna z kamienic okalających kościół. Autor wybrał takie ujęcie,
które wywołuje w odbiorcy zaciekawienie, bowiem zostało ono wykonane
tak, jakby sam fotograf chował się za murami katedry i wyglądając zza nich
pragnął coś lub kogoś sfotografować. Zdjęcie utrzymane jest w kolorystyce
monochromatycznej i umieszczone w czarnej ramie o wymiarach 54 cm
x 67 cm.

Darczyńca: Krystyna Szalewska
LICYTACJA CICHA

Teodozja Bujnowska-Niedzielska
- „Czerwony dom”
Obraz wykonany techniką batikową, czyli nakładania kolejnych warstw
wosku i kąpieli tkaniny w barwniku, który farbuje jedynie miejsca niepokryte
woskiem. Dominujące w obrazie kolor czerwony symbolizuje radość, miłość
i siły witalne, czyli wszystko to, co większości z nas kojarzy się z domem.
Obraz w brązowej ramie o wymiarach 54 cm x 67 cm.

Darczyńca: Teodozja Bujnowska-Niedzielska
LICYTACJA CICHA

Billboard „Marzenia”
Galeria Rusz to grupa artystyczna zajmująca się kreowaniem i prezentacją
sztuki w przestrzeniach publicznych. Cecha charakterystyczną artystów jest
umieszczanie haseł, myśli lub spostrzeżeń, które po procesie koloryzacji
i graficznej aranżacji umieszczane są na billbordach lub przystankach
komunikacji miejskiej. Prezentowane hasło dotyczy marzeń. Artyści chcą
powiedzieć ludziom, że marzenia są piękne i potrzebne. Wystarczy się na nie
otworzyć, a następnie uczynić wszystko, by się spełniły. Marzenia są w nas.
Wymiary ramki to 73 cm x 53 cm.

Darczyńca: Galeria Rusz
LICYTACJA CICHA

Jacek Kamiński - „Ratusz Staromiejski”
Obraz powstał w 2002 r. techniką tuszu lawowanego. Odkryta przez
autora pracy - toruńskiego artystę-malarza Jacka Kamińskiego - technika
kolorowego tuszu lawowanego stała się jego niepowtarzalnym stylem
i znakiem rozpoznawczym. Toruński Ratusz Staromiejski widoczny na
obrazie utrzymany jest w barwach szarości oliwkowych i brązach. Dzieło
o wymiarach 20 cm x 26 cm okala dwuwarstwowe passe partout w kolorze
oliwkowym (stopniowo zwiększającym stopień nasycenia koloru), które
doskonale komponuje się z malowidłem. Dzieło dopełnia rama o wymiarach
45 cm x 53 cm w kolorach głębokiego brązu i starego złota.

Darczyńca: Jacek Kamiński
LICYTACJA CICHA

Obraz „Przedmieście”
Obraz olejowy ukazujący budynki wiejskiej zagrody. W oddali widać wieżę
kościoła i miasto, które rozciąga się tuż przy horyzoncie. Tam jest już gwarno,
dzwony kościelne zwołują ludzi, ruch uliczny w mieście nie ustaje, a tu na
przedmieściach spokojnie i powolnie toczy się życie. Z obrazu płynie cisza
ukryta gdzieś w wiejskiej zagrodzie. Obraz okala brązowa rama w kolorze
bukowym o wymiarach 60 cm x 80 cm.

Darczyńca: Anonimowy
LICYTACJA CICHA

Teodozja Bujnowska-Niedzielska
- „Chełmno – Fara”
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
LICYTACJA CICHA

Michał Błędowski
- „Architektura i pejzaż Florencji”
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
LICYTACJA CICHA

Koszulka z autografem i wizerunkiem
Danny’ego DeVito
Koszulka z autografem, mottem „It all worked out of me. Life is good”
oraz wizerunkiem amerykańskiego aktora, producenta i reżysera Danny’ego
DeVito. Aktor gościł w Toruniu podczas Międzynarodowego Festiwalu
Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2019. Koszulkę
zaprojektował Tymoteusz Tymiński.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Koszulka z autografem i mottem
Danny’ego DeVito
Koszulka z autografem i mottem „It all worked out of me. Life is good”
amerykańskiego aktora, producenta i reżysera Danny’ego DeVito. Aktor
gościł w Toruniu podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów
Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2019. Koszulkę zaprojektował
Tymoteusz Tymiński.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Koszulka treningowa z autografem
Kamila Stocha
Koszulka treningowa z autografem Kamila Stocha. Wybitnego skoczka
narciarskiego, trzykrotnego indywidualnego złotego medalisty Igrzysk
Olimpijskich, mistrza świata z 2013 roku oraz wicemistrza świata z 2019 r.
W sezonie 2017/2018 jako drugi zawodnik w historii odniósł zwycięstwa we
wszystkich czterech konkursach Turnieju Czterech Skoczni podczas jednej
edycji. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 11 lutego 2005 w Pragelato
po zajęciu 7. miejsca. Po raz pierwszy na podium PŚ stanął 23 stycznia
2011, zwyciężając w rodzinnym Zakopanem. W ramach PŚ zwyciężył w 34
konkursach i 68 razy stawał na podium.

Darczyńca: Kamil Stoch
LICYTACJA CICHA

Koszulka z autografem
Roberta Lewandowskiego
Najbardziej utytułowany polski piłkarz w historii. Przez ekspertów uważany
za jednego z najwybitniejszych graczy swojego pokolenia na świecie.
Robert Lewandowski - kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej oraz
napastnik w niemieckim klubie Bayern Monachium. Najbardziej pożądany
t-shirt w Polsce: oryginalna koszulka kapitana Reprezentacji Polski wraz
z odręcznym autografem. Koszulka oprawiona w ramę, zabezpieczona
szkłem.

Darczyńca: Mariusz Kałużny
LICYTACJA CICHA

Koszulka z autografami
skoczków narciarskich
Oprawiona koszulka z autografami polskich skoczków reprezentujących
Polskę podczas zawodów w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich
2019/2020 który odbył się w Niżnym Tagile (Rosja) w dniach 7-8 grudnia
2019 r. Na koszulce widnieją podpisy: Kamila Stocha, Dawida Kubackiego,
Piotra Żyły, Macieja Kota, Stefana Huli, Jakuba Wolnego oraz Klemensa
Murańka. Koszulka oprawiona w ramę, zabezpieczona szkłem.

Darczyńca: Proxymedia Films
LICYTACJA CICHA

Koszulka z autografami zawodników
klubu Elana Toruń
Koszulka z autografami piłkarzy klubu Elana Toruń. Zespół utworzony
w 1968 roku jako klub sportowy działający przy toruńskich zakładach
produkcyjnych Elana. W 2000 roku został rozwiązany, a w jego miejsce
powołano klub zarządzany przez władze lokalne. Od 2014 roku właścicielem
Żółto-Niebieskich pozostaje firma Marwit sp. z o.o. Od sezonu 2018/2019
klub występuje w II lidze.

Darczyńca: Elana Toruń
LICYTACJA CICHA

Koszulka z wizerunkiem muralu
św. Jana Pawła II
Mural powstał przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy z okazji Święta Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. To praca Sergiusza „Serio” Kubickiego, grafika
komputerowego. Mural przedstawia świętego Jana Pawła II, który jest
patronem woj. kujawsko-pomorskiego. Karol Wojtyła błogosławi z okna
papieskiego, a widać z niego bydgoską bazylikę św. Wincentego a Paulo.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Koszulka z podpisami gwiazd
Copernicus Cup
Copernicus Cup - międzynarodowy halowy mityng lekkoatletyczny
organizowany od 2015 roku w Toruniu. Zawody do 2016 roku znajdowały
się w kalendarzu European Athletics, natomiast od 2017 mityng znalazł
się w kalendarzu IAAF World Indoor Tour – cyklu najbardziej prestiżowych
zawodów halowych, organizowanych pod egidą IAAF. Autografy na koszulce
złożyli m.in. Adam Kszczot, Konrad Bukowiecki, Angelika Cichocka, Justyna
Święty-Ersetic, Marie Jose Ta Lou, Lea Sprunger, Nicolas Kipkoech, Rababe
Arafi, Maria Lasickiene.

Darczyńca: Marcin Drogorób
LICYTACJA CICHA

Monika Wawrzyniak-Fijałkowska
- „Pejzaż”
Olej na płótnie, wolna kopia lub interpretacja, praca inspirowana dziełami
malarskimi współczesnego artysty Tona Schultena. Monika WawrzyniakFijałkowska, absolwentka malarstwa UMK w 2010 r., uprawia malarstwo
sztalugowe – w szczególności interesują ją portrety, kopie dawnych mistrzów,
malarstwo abstrakcyjne. W twórczości inspiruje się różnymi nurtami
w sztuce. Zajmuje się również ilustracją i projektowaniem graficznym.

Darczyńca: Monika Wawrzyniak-Fijałkowska
LICYTACJA CICHA

Andrzej Goiński „Jeleń”
Zdjęcie wykonane w technice czarno-białej. Wymiary 64 cm x 50 cm, rama
z drewna w kolorze czarnym. Fotografia przedstawia jelenia szlachetnego
na skraju lasu.

Darczyńca: Andrzej Goiński
LICYTACJA CICHA

Andrzej Goiński – „Toruń”
Zdjęcie wykonane w technice kolorowej, o wymiarach 64 cm x 50 cm. Rama
z drewna w kolorze czarnym. Fotografia przedstawia most Piłsudskiego
z panoramą Torunia w tle.

Darczyńca: Andrzej Goiński
LICYTACJA CICHA

Andrzej Goiński - „Panorama Grudziądza”
Fotografia wykonane w technice kolorowej, o wymiarach 64 cm x 50 cm.
Rama z drewna w kolorze czarnym. Fotografia przedstawia panoramę
Grudziądza.

Darczyńca: Andrzej Goiński
LICYTACJA CICHA

Marek Czarnecki - Prototype of gremlin
Fotografia studyjna macro z autorskiego projektu „Wielki Makro Świat”,
przedstawia portret owada o nazwie: Wałkarz lipczyk (Polyphylla fullo),
zaprezentowanego w skali ponad 20-krotnego powiększenia. Zdjęcie
otrzymało wiele nagród, w tym: WYRÓŻNIENIE na międzynarodowym
konkursie fotograficznym International Photography Awards IPA (USA)
w kategorii „Natura/Macro” oraz WYRÓŻNIENIE w Chromatic Awards
(USA) w kategorii „Wildlife and Animals”.

Darczyńca: Marek Czarnecki
LICYTACJA CICHA

Jadwiga Elżbieta Czarnecka - Solitude
Fotografia NOMINOWANA do nagrody głównej w kategorii „Natura” na
międzynarodowym konkursie fotograficznym Black & White Spider Awards
(USA), przedstawia wybrzeże Morza Bałtyckiego na Łotwie.

Darczyńca: Jadwiga Elżbieta Czarnecka
LICYTACJA CICHA

Zestaw Filatelisty
„Zabytkowe organy w Polsce”
Znaczek pocztowy oraz zdobiona koperta z wizerunkiem organów
kościelnych mieszczących się w toruńskiej katedrze p.w. śś. Janów.
Wizerunek instrumentu uwieczniono na znaczkach pocztowych oraz
kopertach wydanych przez Pocztę Polską w październiku 2019 r. Organy są
wyjątkowo ważnym eksponatem. Zbudowane w roku 1688 przez Mateusza
Brandtnera. Organy mają 15 głosów, 3 miechy klinowe. Instrument znajduje
się w przedniej części lewej nawy bocznej. Ich wygląd dostosowany został
do wystroju świątyni. Zniszczone w czasie II wojny światowej, a następnie
odbudowane służą do dziś.

Darczyńca: bp Wiesław Śmigiel
LICYTACJA CICHA

Zestaw
bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski
Ks. Stefan Frelichowski to postać bardzo związana z regionem Kujaw
i Pomorza. Urodził się i wychował w Chełmży. Był podharcmistrzem,
harcerzem ZHP, wychowawcą młodzieży i oddanym ojczyźnie krzewicielem
patriotyzmu. Od 2002 r. jest patronem Harcerstwa Polskiego. Na tę
okoliczność Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne wydało „Pamiętniki”
będące repliką oryginalnego dziennika młodego księdza. W zestawie
znajduje się także folder przybliżający życie Frelichowskiego oraz oficjalny
znaczek pocztowy wraz z certyfikatem, który we współpracy z Pocztą Polską
ZHR wydał w 100. rocznicę narodzin błogosławionego.

Darczyńca: bp Wiesław Śmigiel
LICYTACJA CICHA

Filiżanka do Cappuccino
Filiżanka ze spodkiem wykonane z porcelany w kolorze białym. Oba
naczynia mają delikatne zdobienie w postaci gałązek oplecionych liśćmi
oraz pozłacanych obręczy. Fabryka porcelany Bogucice nazwą nawiązuje do
jednej z najstarszych dzielnic Katowic, na terenie której znajduje się fabryka.
W swej działalności kontynuują pracę Zakładu Porcelany Giesche, który
pierwsze wyroby wypuścił na rynek w 1925 r. Po burzliwych losach Zakładu
podczas II wojny światowej zmodernizowano technologię produkcyjną,
a utrzymując jednocześnie dobre tradycje tworzenia form i wzornictwa
wznowiono produkcję porcelany.

Darczyńca: Anonimowy
LICYTACJA CICHA

Zestaw Himalaje
Piramida Cartensza to najwyższy szczyt Australii i Oceanii, najwyższa
góra pomiędzy Himalajami a Andami, najwyższa na świecie góra położona
na wyspie. Michał Leksiński to podróżnik, miłośnik wspinaczek góskich
i rzecznik prasowy Zimowej Narodowej Wyprawy na K2. W ramach projektu
„7 Happy Summits” podróżnik zdobywa kolejnych siedem największych
szczytów Ziemi zbierajac przy tym środki na Fundację Happy Kids, która
od 15 lat tworzy rodzinne domy dziecka. W zestawie oddanym na aukcję
znajdują się: flaga Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z którą Leksiński
wyruszył na Piramidę Cartensza, czapka zimowa oraz fragmenty skał, które
podróżnik zabrał ze szczytu, który zdobył 9 sierpnia 2019 r.

Darczyńca: Michał Leksiński
LICYTACJA CICHA

Zestaw „Droga do wolności”
W zestawie znajduje się publikacja autorstwa Katarzyny Kolendy-Zaleskiej
pt. „Wygrać wolność”. Książka jest zapisem rozmów z autorami polskiej
transformacji - Leszkiem Balcerowiczem i Lechem Wałęsą. Na 330 stronach
książki panowie opowiadają o trudnych wyborach i o tym, co poświęcili na
drodze do zmiany. Obaj dokonali rzeczy wielkiej i ważnej - wygrali wolność,
ale czy obaj rozumieją wolność tak samo? By poczuć atmosferę tamtych
czasów i ducha rewolucyjnych zmian w Polsce, do zestawu dołączono
dwa bilety umożliwiające zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności
w Gdańsku.

Darczyńca: Lech Wałęsa
LICYTACJA CICHA

Spinki z bursztynem
Miedziane spinki do koszuli, złocone w kształcie nieregularnych kół o średnicy
3 cm. Na spinkach znajduje się podobizna Świętego Jakuba Starszego
- patrona miasta. Jego wizerunek znajdował się na pieczęci miejskiej
pochodzącej z XIV w., co świadczy o tym, że jest to ważna dla miasta
postać. Każda ze spinek ma dwa okrągłe bursztyny będące nawiązaniem do
tradycyjnego stroju Mazurów.

Darczyńca: Prezydent Olsztyna, Krzysztof Otoliński
LICYTACJA CICHA

Zestaw Jack Daniel’s
To zestaw dla prawdziwego konesera dobrych smaków. Prawdziwym
rarytasem jest mała gitara z miedzianymi strunami w drewnianym futerale.
Marka od lat produkuje jedną z najbardziej rozpoznawalnych whiskey na
świecie. W prezentowanym zestawie znajduja się trzy buteleczki trunku:
klasyczne whiskey, o smaku miodowym i cynamonowym (dwa ostatnie to
likiery na bazie whiskey) - każda z nich o pojemności 50 ml. Każdy, kto woli
bardziej wyrafinowane napoje, rozsmakuje się w kawie (100% Arabbica
długopalona) o smaku Tennessee Whiskey, która dostępna jest wyłącznie
w wybranych sklepach w USA lub pralinach orzechowych o smaku klasycznej
whiskey Jack Daniel’s. Do zestawu dołączono płytę ze świątecznymi
kompozycjami w wykonaniu Johnny’ego Cash’a. Wszystko to podane na
eleganckiej czarnej tacy.

Darczyńca: Lidia Smentek i Andy Hess
LICYTACJA CICHA

Statuetka WIKTORA
WIKTORY to jedna z najważniejszych nagród przyznawanych
najważniejszym i najwybitniejszym osobowościom i twórom telewizyjnym
przez Akademię Telewizyjną. To niewielka statuetka z brązu (35 cm
wysokości) zaprojektowana przez rzeźbiarza Andrzeja Renesa. Nie ma
dwóch takich samych Wiktorów, ponieważ każda statuetka wykonywana
jest ręcznie. Taki unikat otrzymała również w 1998 r. Grażyna Torbicka
w kategorii najlepszy prezenter lub spiker telewizyjny. Grażyna Torbicka była
wówczas największą gwiazdą telewizji publicznej i zapisała się w pamięci
widzów jako spiker telewizyjny zapowiadający programy, prezenter
i gospodarz festiwali muzycznych w Opolu i Sopocie oraz prowadząca
program „Kocham kino”. Do dziś pozostaje uznaną dziennikarką w zakresie
kina oraz pomysłodawczynią i dyrektorem artystycznym Festiwalu Filmu
i Sztuki Dwa Brzegi odbywajacym się w Kazimierzu Dolnym.

Darczyńca: Grażyna Torbicka
LICYTACJA CICHA

Izraelskie pozdrowienie
Niewielka tabliczka wykonana z pleksy z naniesionymi wzorami wykonanymi
z filcu. Wzór stanowi jedną całość i wykonany został ręcznie. Witrażowa
tabliczka jest znajdującym się w tradycyjnym żydowskim domu izraelskim
pozdrowieniem - dobrą wróżbą dla domu. Napis na tabliczce głosi
błogosławieństwo dla domu, by na zawsze zapanowały w nim pokój, miłość
i zdrowie.

Darczyńca: Ambasador Izraela w Polsce
Alexander Bez Zvi
LICYTACJA CICHA

Wieczne pióro
Pióro wieczne marki Pióra Polskie pochodzi z kolekcji Kamienie Polskie.
Prezentuje ono klasyczną formę podkreśloną krzemieniem wieńczącym
koronę. Krzemień potrzebny do wyrobu akcesoriów piśmienniczych z tej
kolekcji pochodzi z Gór Świętokrzyskich. Pióro znajduje się w czarnym,
skórzanym etui. Etui wyposażone jest w drugie dno, w którym nabywca
znajdzie naboje, kartę autentyczności produktu oraz instrukcję obsługi.

Darczyńca: Minister Zdrowia Łukasz Szumowski
LICYTACJA CICHA

Filiżanka do kawy
Filiżanka wraz z podstawką wykonana z porcelany. Naczynia zostały
wyprodukowane przez fabrykę porcelany Ćmielów. Zarówno na filiżance,
jak i na podstawku widnieją ręcznie malowane wizerunki orła z koroną.
Uszko filiżanki i jej podstawa udekorowane są klasyczną srebrną obręczą.
Biała porcelana z delikatnym zdobieniem wygląda subtelnie i dostojnie.
Pojemność filiżanki to 0,25 l.

Darczyńca: Marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski
LICYTACJA CICHA

Pluszowy miś harcerz
Pluszowy miś w kolorze brunatnym o wysokości 32 cm. Niedźwiadek ma
na sobie typowy harcerski mundurek, pas, na lewej stronie (po stronie
serca) wyszyto flagę Polski i szarą lilijkę - symbol harcerstwa polskiego. Miś
ma dwie chusty - czerwoną i granatową z wyhaftowanym logo Chorągwi
Kujawsko-Pomorskiej ZHP.

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
LICYTACJA CICHA

Fartuch kuchenny z podpisem
Michela Morana
Fartuch kuchenny biały z nadrukowanym logiem akcji „Kujawsko-Pomorska
Gęsina na Św. Marcina” oraz logiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego
jako organizatora akcji. Do udziału w kampanii promującej spożywanie
gęsiny każdego roku zapraszane są znane postacie świata kulinarnego,
autorytety w zakresie zdrowego żywienia i dobrej kuchni. Gwiazdą 11. edycji
był Michel Moran, który miał na sobie fartuch podczas nagrania wspólnego
przyrządzania gęsiny oraz podczas warsztatów dla uczestników Festiwalu
Gęsiny w Przysieku. Na fartuchu juror MasterChefa złożył swój autograf.
Fartuch ma dwie kieszenie i regulowane paski.

Darczyńca: Michel Moran
LICYTACJA CICHA

Smaki Warmii i Mazur
W zestawie znajdują się półtorak i wódka zbożowa. Oba trunki znajdują
się w ekskluzywnych limitowanych butelkach - wyprodukowanych na
okoliczność 609. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. W drewnianej skrzyni
znajdują się także śliwki w czekoladzie i warmińska propka, czyli stoper
do butelek z wizerunkiem Bramy Górnej w Olsztynie. Warmińska propka
jest rękodziełem i produktem niosącym miano dziedzictwa kultury Warmii
i Mazur.

Darczyńca: Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Brzezin
LICYTACJA CICHA

Plecak sportowy marki HEAD,
model: Djokovic Backpack 2019
HEAD to marka, która od 70 lat widnieje na liście czołowych producentów
sprzętu sportowego. Ten amerykańsko-holenderski producent dzięki
utrzymującej się niezawodnej jakości wytwarzanych sprzętów doceniany jest
przez światowe gwiazdy sportu. Jedną z nich jest Agnieszka Radwańska,
której to sprzęt marki Head towarzyszył podczas osiągania kolejnych
sukcesów. Plecak sportowy marki HEAD, model: DJOKOVIC Backpack
2019: przestronny plecak z osobną, wentylowaną przegrodą na obuwie.
Dzięki wygodnym pasom naramiennym oraz miękkiej ściance przylegającej
do pleców świetnie sprawdzi się w podróży, w drodze na trening lub do szkoły.
Plecak posiada: dwie główne komory zamykane na zamek z podwójnym
suwakiem, dwie kieszonki boczne zamykane na zamek, przednią kieszeń
zamykaną na zamek oraz wentylowaną przegrodę na obuwie, również
zamykaną na zamek. Wymiary: 50 x 33 x 17 cm.

Darczyńca: Agnieszka Radwańska
LICYTACJA CICHA

Torba sportowa marki HEAD,
model: Head Tour Team Court Bag
HEAD to marka, która od 70 lat widnieje na liście czołowych producentów
sprzętu sportowego. Ten amerykańsko-holenderski producent dzięki
utrzymującej się niezawodnej jakości wytwarzanych sprzętów doceniany jest
przez światowe gwiazdy sportu. Jedną z nich jest Agnieszka Radwańska,
której to sprzęt marki Head towarzyszył podczas osiągania kolejnych
sukcesów. Torba sportowa marki HEAD, model: HEAD TOUR TEAM
COURT BAG, posiada główną komorę zamykaną na zamek z podwójnym
suwakiem, boczną kieszonkę oraz przegrodę na obuwie, również zamykaną
na zamek z suwakiem. Uchwyty torby są regulowane, z możliwością noszenia
torby naramiennie jak i w dłoni. Wymiary: 53 x 27,5 x 32 cm.

Darczyńca: Agnieszka Radwańska
LICYTACJA CICHA

Długopis SHEAFFER 300
Elegancki, poręczny długopis z niebieskim wkładem marki Sheaffer z kolekcji
Sheaffer 300. Świetnie wyważony, czarny, błyszczący korpus. Posiadający
chromowane wykończenia. Solidny klips, na którym widnieje „White Dot”
czyli biała kropka - znak jakości Sheaffer. Długopis przystosowany jest do
wkładów Sheaffer standard. W skład zestawu wchodzi: długopis, eleganckie
pudełko prezentowe oraz wkład.

Darczyńca: Cereal Partners Poland
Toruń-Pacific sp. z o.o.
LICYTACJA CICHA

Zestaw Waterman Paris Expert Deluxe
Czarny: pióro wieczne + długopis
Precyzyjne i trwałe artykuły piśmiennicze. Produkty marki Waterman
idealnie nadają się na wszelkiego rodzaju prezenty i upominki. Elegancki
prezent w postaci pióra wiecznego i długopisu Waterman zapakowany
w gustowne pudełko spodoba się zarówno paniom, jak i panom. Pióro
wieczne wyposażone jest w stalówkę wykonaną z najwyższej jakości stali.
Długopis z przekręcanym mechanizmem wysuwania wkładu. Zestaw
znajduje się w eleganckim, klasycznym pudełku classic black.

Darczyńca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jan Krzysztof Ardanowski
LICYTACJA CICHA

Książka Inca Garcilasso de la Vega
„O Inkach uwagi prawdziwe”
wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy
Inca Garcilasso de la Vega, pisarz i uczony, podjął się trudu wytłumaczenia,
czym była cywilizacja środkowoandyjska przed Hiszpanami. Oficjalna
historiografia hiszpańska przedstawiała władców Inków jako bezwzględnych
tyranów. Autor twierdzi, że panowanie Inków wprowadzało porządek,
zwiększało produkcję żywności, likwidowało głód oraz znosiło ofiary z ludzi.
Dzisiejszy stan badań zdaje się wskazywać, iż obraz przedstawiony przez
autora książki jest o wiele bliższy prawdzie niż wcześniej uważano.

Darczyńca: Ambasador Peru w Polsce
Alberto Salas Barahona
LICYTACJA CICHA

Książka dr. Zdzisława Preisnera „Peru”
wyd. Pascal
Album dr. Zdzisława Preisnera - toruńskiego geografa, podróżnika
i fotografa - wydany przez Wydawnictwo Pascal z inicjatywy i przy
finansowym wsparciu Konsulatu to zaproszenie na wyprawę po pięknych,
surowych peruwiańskich krajobrazach.

Darczyńca: Konsul Honorowy Peru w Toruniu
Dr Stanisław Rakowicz
LICYTACJA CICHA

Dzieła Mikołaja Kopernika Toruńczyka
„O obrotach ciał niebieskich” Ksiąg sześć,
wyd. W Drukarni Stanisława Strąbskiego,
Warszawa 1854
Niepowtarzalna okazja, aby poznać, w jakiej postaci świat usłyszał idee
Kopernika. To wszystko dzięki reprintowi wydania „De revolutionibus”
w tłumaczeniu Jana Baranowskiego z 1854 roku. Jest to jedyne nowożytne
tłumaczenie pierwszego wydania „De revolutionibus” wraz z łacińskim
oryginałem. Do wydanego dzieła dodano przedmowę tłumacza Jana
Baranowskiego oraz życiorys astronoma autorstwa Juliana Bartoszewicza,
a także inne pisma naukowe M. Kopernika. Całość wydana w oprawie
płóciennej.

Darczyńca: HKO
LICYTACJA CICHA

Zestaw dwóch albumów: „Toruń. Pod
skrzydłami anioła” oraz „Toruńskie orbity”
wyd. VIA
„Toruń. Pod skrzydłami anioła” to album przedstawiający na 128
stronach historię i najważniejsze zabytki Torunia. Tekst Anny Ziemlewskiej
ilustrowany jest 120 zdjęciami autorstwa Andrzeja Skowrońskiego. Format
235 x 285 mm. Tekst w języku polskim, angielskim i niemieckim. Natomiast
album „Toruńskie orbity” ukazuje miasto z innej strony. Tym razem można
podziwiać nie tylko Starówkaę ale również pejzaż Torunia zawierający
miejsca nauki, pracy, komunikacji, przemysłu oraz silnego powiązania
miasta z rzeką Wisłą. Razem tworzą spójną całość i pokazują Toruń z mniej
i bardziej znanych stron.

Darczyńca: Wydawnictwo VIA s.c.
LICYTACJA CICHA

Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego
1918-1919, pod redakcją Janusza Karwata
i Marka Rezlera
Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego powstawała od 2013 roku
i pracowało nad nią pięćdziesięciu autorów pod przewodnictwem cenionych
poznańskich historyków - Janusza Karwata i Marka Rezlera. Encyklopedia
ma ponad pół tysiąca stron formatu albumowego, ponad siedemset haseł
biogramów, artykułów problemowych, zgrupowanych w czterech rozdziałach,
ponad 130 zdjęć i ilustracji, a także ponad 50 map, szkiców i schematów. Do
tego dochodzą barwne tablice ze znakami, oznakami i mundurami, a także
dokładne kalendarium Powstania Wielkopolskiego

Darczyńca: Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak
LICYTACJA CICHA

Pióro wieczne Parker
Pióro wieczne Parker IM Czarne GT T2016. Klasyczne pióro, w którym każdy
detal linii zaprojektowany został tak, by zapewnić niezawodność pisania. Na
mosiężnej bazie położono kilkanaście warstw czarnego lakieru. Pierścienie
chromowane i polerowane. Część przednia wykonana z połyskującego,
czarnego tworzywa sztucznego. W piórze można korzystać z nabojów lub
z tłoczka napełnianego atramentem.

Darczyńca: Orlen Południe
LICYTACJA CICHA

Album rękodzieła ludowego z Chin
Chińczycy już od dziecka uczą się, jak prawidłowo wykonywać i wycinać
wzory w papierze. Każdy wzór posiada swoje znaczenie symboliczne oraz
każdy jest wykonany w kolorze czerwonym, ponieważ jest to ulubiony kolor
Chińczyków. Na album składa się 11 kart, z których każda przedstawia jeden
ręcznie wykonany wzór.

Darczyńca: Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
w Polsce
LICYTACJA CICHA

Chiński talerz ozdobny
Chiński talerz ozdobny, szklany, przedstawiający dwa żurawie.

Darczyńca: Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
w Polsce

LICYTACJA CICHA

Torba z podarunkami z Norwegii
Płócienna torba z logo Ambasady Norwegii posiadająca dwa uchwyty:
krótszy do noszenia w dłoni oraz dłuższy z możliwością noszenia na
ramieniu. W środku znajdują się: puzzle z krajobrazem Archipelagu Lofoty
w Norwegii (składają się one z 500 elementów, a końcowy obraz powstały
z połączenia wszystkich części będzie posiadał wymiary 66 x 23,7 cm) oraz
książka autorstwa Oli Waklov oraz Per’a Eide „Norwegia”, która przybliży
czytelnikowi historię oraz przeniesie go w świat pięknych, norweskich
krajobrazów. Ostatnim elementem jest norweska czekolada.

Darczyńca: Ambasada Norwegii w Polsce
LICYTACJA CICHA

Porcelanowy ozdobny talerz
- rękodzieło z 1972 roku
Ozdobny, porcelanowy talerz z możliwością zawieszenia na ścianie. Na
środku widnieje ręcznie wykonany napis: „Miłość zwycięży człowieka”.
Porcelana produkcji polskiej.

Darczyńca: Bogdan Halik
LICYTACJA CICHA

Ukraińskie drewniane talerze, 5 sztuk
Drewniane, ozdobne talerze, prosto z Ukrainy. Ręcznie malowane, ludowe
wzory podkreślają wyjątkowość tych pamiątek. Zestaw zawiera 5 talerzy
i każdy z nich posiada inny wzór oraz występuje w różnych barwach.

Darczyńca: Obwód Chmielnicki, Ukraina
LICYTACJA CICHA

Płaskorzeźba z podobizną
Józefa Piłsudskiego
Wykuta w mosiądzu płaskorzeźba w kolorze złotym (patynowana
i przebłyszczona). Dzieło w kształcie owalu o długości 27 cm można
powiesić na ścianie dzięki mocowaniu przytwierdzonym do płaskorzeźby.
W metalu wykuto popiersie Józefa Piłsudskiego. Dzieło doskonale pasuje
do klasycznego wnętrza.

Darczyńca: A. M. Kurasz
LICYTACJA CICHA

Sukienka damska ze sztuki „Hamlet”
Hamlet jest pierwszą z wielkich tragedii szekspirowskich. Premiera sztuki
w 2008 r. była bardzo ważna dla torunian, gdyż oznaczała powrót Hamleta
do teatru po 38 latach, bowiem ostatni raz sztuka ta była grana w 1970
roku. Było to wielkie wydarzenie, któremu towarzyszyły duże emocje.
W sukience damska wystąpiła podczas premiery Hamleta w Teatrze im.
Wilama Horzycy dnia 8 listopada 2008 r. aktorka Mirka Sobik.

Darczyńca: Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
LICYTACJA CICHA

Bałwan z czekolady
Figura czekoladowa przedstawiająca bałwana o wysokości 40 cm, wykonana
z 2 kg czekolady białej. Dekoracje zostały wykonane z czekolady mlecznej
i deserowej.

Darczyńca: Cukiernia Sowa
LICYTACJA CICHA

Koszyk Smaków Powiatu Świeckiego
Koszyk Smaków Powiatu Świeckiego to zestaw produktów wytworzonych
przez lokalnych producentów żywności. W koszyku znajdują się między
innymi: różowe wino z Winnicy przy Talerzyku w Topolnie, wyroby na miodzie
Pana Zdzisława Brzykcy z Nadwiślańskiej Chaty w Luszkowie (syrop z malin
leśnych, syrop z dzikiej róży oraz syrop z owocami dzikiej róży i malinami),
ser Pielgrzym od Państwa Barbary i Janusza Adamczyk z Kosowa, miód
wrzosowy, miód malinowy oraz miód nektarowy Sławomira Wnuka z Lniana.
Dodatkowo w koszyku znajduje się domek dla pszczół murarek wykonany
przez Powiat Jarosławski.

Darczyńca: Powiat Świecki
LICYTACJA CICHA

Fotografia „Angolskie dzieci”
Kolaż zdjęć przedstawiających dzieci w różnym wieku dorastające w wiosce
dla trędowanych mieszczących się nieopodal miasta Saurimo w Angolii.
Codzienne życie dzieci uwarunkowane jest społecznie i kulturowo. Ludzie
w Angolii uważają, że dzieci są bogactwem – im więcej ich tym lepiej.
Kulturowe uwarunkowania, w tym poligamia dająca możliwość posiadania
dużej ilości dzieci i prawo do podejmowania pracy w większości przypadków
tylko mężczyznom sprawiają, iż dzieci żyją często w skrajnym ubóstwie,
a niewielkie budżety domowe utrudniają lub uniemożliwiają proces leczenia
chorób, które dotykają mieszkańców Afryki, w tym trądu. Dzieci wyróżnia
jednak niezwykła życzliwość i szacunek do pozostałych mieszkańców. Na
fotografiach szczególnie widoczna jest dziecięca naturalna, radość mimo
trudnej rzeczywistości, w której dzieci te dorastają.

Darczyńca: Małgorzata Całbecka
LICYTACJA CICHA

Fotografia „Młodzież z Angoli”
Dwie fotografie przedstawiające młodych mieszkańców Angolii. Wszyscy
dorastali w wiosce dla trędowatych zlokalizowanej nieopodal miasta
Saurimo. Dzięki medycynie i zaangażowaniu polskiej misji w Angoli wszyscy
odzyskali zdrowie. Choć przyszło im dorastać w trudnych warunkach to
nie utracili radości życia, która pozwala wyznaczać cele i marzyć. Zdjęcia
zostały wykonane na tle wodospadu – symboliczne oczyszczenie z choroby.
Jednocześnie dynamika opadającej wody może zwiastować zmiany w życiu
młodych ludzi, którzy po opuszczeniu wioski w pełni zdrowia mogą rozpocząć
dorosłe życie.

Darczyńca: Małgorzata Całbecka
LICYTACJA CICHA

Fotografia „Angolańskie kobiety”
Kolaż czterech zdjęć ukazujących codzienne życie afrykańskich kobiet –
mieszkanek Angoli. Ich obowiązki, pozycja w rodzinie, status społeczny
bardzo różnią się od stylu życia kobiet europejskich. Uwarunkowana
kulturowo rola kobiety w rodzinie i społeczeństwie ugruntowana jest tradycją.
Na zdjęciach widzimy kobiety podczas wykonywania typowych czynności:
opiece nad dziećmi i zakupach. Przygotowanie pożywienia, dbanie o dom
i opieka nad dziećmi to główne zajęcia kobiet, które żyjąc na wsiach nie mogą
podejmować pracy zarobkowej.

Darczyńca: Małgorzata Całbecka
LICYTACJA CICHA

Fotografia „Skok ku przyszłości”
Życie w wiosce dla trędowatych prowadzonej przez polską misję w Angoli
wiąże się z wieloma ograniczeniami. Walka o zdrowie i życie oznacza utratę
kontaktu ze światem zewnętrznym, nie można wymieniać się przedmiotami,
dzielić swoim posiłkiem – wszystkie te rzeczy są naturalnym odruchem
dzieci, które z wrodzoną życzliwością dzielą się tym, co mają. Zdjęcie
prezentujące skok młodzieńca to pewnego rodzaju metafora. Być może
oznacza on wygraną walkę z chorobą, a może pierwszy dzień poza wioską
i szansę na spełnienie marzeń.

Darczyńca: Małgorzata Całbecka
LICYTACJA CICHA

Wojciech Górski
- „Gdańsk. Zielona Brama”
Obraz Wojciecha Górskiego przedstawiający Zieloną Bramę w Gdańsku.
Artysta specjalizuje się w grafice warsztatowej ukazującej gdańskie
krajobrazy oraz w malarstwie plenerowym. Wymiary obrazu to: 35 x 40 cm.
Obraz oprawiony w ramę, zabezpieczony szkłem.

Darczyńca: Prezydent Miasta Gdańska,
Aleksandra Dulkiewicz
LICYTACJA CICHA

Piotr Majewski - Panorama Torunia
Oprawione zdjęcie przedstawiające panoramę Torunia autorstwa Piotra
Majewskiego. Zdjęcie zostało wykonane nocą 14 czerwca 2019 r. i zostały na
nim uchwycone kosmiczne obłoki srebrzyste - polarne, najwyższe chmury
obserwowane z Ziemi.

Darczyńca: Piotr Majewski
LICYTACJA CICHA

Koszulka z autografami Reprezentacji
Polski w piłce nożnej mężczyzn
Piłka nożna jest uznawana za sport narodowy. Reprezentacja Polski,
z kapitanem Robertem Lewandowskim na czele, niejednokrotnie dawała
wielu Polakom powód do dumy. Oprawiona koszulka, na której widnieje
Godło Rzeczypospilotej Polskiej wraz z odręcznymi podpisami największych
polskich gwiazd w piłce nożnej mężczyzn. Koszulka ta była elementem
stroju wyjazdowego polskich piłkarzy. Zabezpieczona szkłem.

Darczyńca: Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz
LICYTACJA CICHA

Motor żużlowy KS Toruń
Oryginalny motocykl żużlowy sekcji juniorskiej Klubu Sportowego Toruń
z sezonu 2019. Motocykl jest w pełni sprawny posiada kompletne podwozie
z silnikiem GM o pojemności 500cc. W sezonie 2019 jeździł na nim Aleks
Rydlewski – młody sportowiec, którego pasję do speedwaya zaszczepił Jan
Ząbik i Robert Kościecha. Motocykl posiada obszycie w barwach klubowych
z emblematami sponsorów KS TORUŃ.

Darczyńca: KS Toruń
LICYTACJA CICHA

Koszulka z autografami Reprezentacji
Polski w skokach narciarskich
Koszulka z autografami polskich skoczków reprezentujących Polskę podczas
trzeciej edycji turnieju RAW AIR w ramach Pucharu Świata w skokach
narciarskich, które odbyły się na skoczniach w Norwegii w dniach 8–17 marca
2019 r. Koszulkę przekazał Piotr Żyła i pochodzi ona z otwarcia turnieju
w Oslo, na skoczni Holmenkollen. Oprawiona w ramę, zabezpieczona szkłem.

Darczyńca: Piotr Żyła
LICYTACJA CICHA

Koszulka z autografem Tomasza Golloba
Tomasz Gollob - jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców w historii,
zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. 7-krotny mistrz świata
na żużlu, 30-krotny mistrz Polski w różnych konkurencjach. Koszulka
z odręcznym autografem, oprawiona w ramę, zabezpieczona szkłem.

Darczyńca: Zbigniew Ostrowski
LICYTACJA CICHA

Oprawiona koszulka z autografem
Agnieszki Radwańskiej
Agnieszka Radwańska - utalentowana polska tenisistka, która jako pierwsza
Polka zarobiła na korcie 1.000.000 USD. Zwyciężczyni dwudziestu
turniejów WTA w grze pojedynczej i dwóch w grze podwójnej. Ambasadorka
dobrej woli UNICEF. 21 maja 2019 r. odbył się benefis, który uroczyście
zakończył karierę sportową najlepszej polskiej zawodniczki. To właśnie z tego
wydarzenia pochodzi oprawiona i odręcznie podpisana między innymi przez
Agnieszkę Radwańską koszulka. Zabezpieczona szkłem.

Darczyńca: SOS Music
LICYTACJA CICHA

Oprawiona koszulka z autografami
drużyny Twarde Pierniki Toruń
Twarde Pierniki Toruń - toruński, koszykarski klub sportowy, prowadzący
ekstraklasową drużynę Polski Cukier Toruń. Wicemistrz Polski w sezonach
2016/2017 oraz 2018/2019. Aktualny srebrny medalista mistrzostw
Polski i zdobywca Superpucharu Polski. Oprawiona w ramę koszulka wraz
z autografami drużyny, zabezpieczona szkłem. Koszulka meczowa silnego
skrzydłowego Aarona Cel’a #5 i posiada certyfikat autentyczności który
poświadcza autentyczność eksponatu, który pochodzi z limitowanej edycji
pamiątek klubowych przeznaczonych do celów kolekcjonerskich.

Darczyńca: Twarde Pierniki Toruń
LICYTACJA CICHA

Marek Saenderski - Obraz 3D
Autorem obrazu jest Marek Saenderski. Zdjęcie wykonane zostało
w technologii StereoVision3D. Autor jest artystą multimedialnym
specjalizujący się w technologii 3D. W 2014 r. opracował nowe, nie znane
algorytmy przygotowania projektów obrazów 3D do wielkopowierzchniowego
wydruku. Marek Saenderski jest także autorem i wydawcą pierwszego na
świecie polskiego trójwymiarowego albumu.

Darczyńca: Marek Saenderski
LICYTACJA CICHA

Maryna Nahornyuk
- „Spring abstraction 2”
Sztuka abstrakcyjna niejednokrotnie potrafi zaskakiwać. Charakteryzuje ją
brak określonych, rozpoznawalnych przedmiotów a kierunek interpretacji
wskazuje tylko i wyłącznie wyobraźnia odbiorcy. Obraz w kształcie kwadratu,
wykonany na płótnie, przyozdobiony płatkami złota oraz sygnowany
nazwiskiem autora. Wymiary: 60 x 60 cm, z ramą 64 x 64 cm. Autorstwa
ukraińskiej artystki Maryny Nahornyuk, w prostej ramie koloru srebrnego.
Obraz został wykonany techniką malarską wykorzystującą farby akrylowe.
Połączenie barw oraz ich charakter nie pozwoli odbiorcy przejść obok dzieła
obojętnie.

Darczyńca: I. M. Kopacz
LICYTACJA CICHA

Oprawiona miniatura ormiańskiego
manuskryptu
Armenia - kraj na pograniczu Europy i Azji, najstarsze państwo chrześcijańskie
na świecie. Wyjątkowy stosunek do piśmiennictwa był wyraźny u Ormian
już w starożytności. Miniatury manuskryptów ormiańskich stanowią ważny
element dziedzictwa kulturalnego narodu ormiańskiego. Manuskrypt
to nic innego jak rękopis będący zabytkiem piśmiennictwa. Wykonanie
manuskryptów przebiegało bardzo starannie bowiem farby zagęszczano
spoiwem z białka jaj kurzych oraz stosowano zdobienie złotem listkowym.
Manuskrypt został oprawiony w ramę oraz zabezpieczony szkłem.

Darczyńca: I. M. Kopacz
LICYTACJA CICHA

Kapelusz olimpijski Bartłomieja
Bartnickiego wraz z oprawionym w ramę
odręcznym podpisem
Bartłomiej Bartnicki - polski zapaśnik, olimpijczyk, multimedalista
w zapasach w stylu wolnym. Kapelusz ten Bartłomiej Bartnicki miał na
głowie podczas ceremonii inauguracji i zakończenia igrzysk olimpijskich.
Czerwony kapelusz jest wyrobem ręcznym, wyprodukowanym w Polsce
w fabryce Polkap. Każdy został zrobiony na miarę. Fabryka dostała od
Polskiego Komitetu Olimpijskiego dokładne wymiary głów sportowców.
Kapelusz zapakowany jest w ozdobne pudełko. Dodatkowo dołączone jest
zdjęcie sportowca wrac z odręcznym podpisem, które oprawione jest w ramę
i zabezpieczone szkłem.

Darczyńca: Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
Mikołaj Bogdanowicz
LICYTACJA CICHA

Krystyna Szalewska
- „Matka Boża Ostrobramska”
Akwaforta 1992 r. ręcznie tonowana kredką, wymiary 65x74, passe
partout, rama w kolorze patynowanego złota. Krystyna Szalewska
urodziła się w 1938 r. w Przerośli koło Suwałk. W 1958 roku ukończyła
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. W 1963 r. uzyskała
dyplom grafiki u profesora Ryszarda Krzywki na Wydziale Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mieszka i pracuje w Toruniu.
Zajmuje się malarstwem, grafiką i rysunkiem. W swoich pracach podejmuje
problematykę przemijania, cierpienia, wiary i zbawienia. Najbardziej znany
jest jej cykl akwafort z wizerunkiem Matki Boskiej, a także fantastyczne
pejzaże, często z motywami toruńskimi.

Darczyńca: Krystyna Szalewska
LICYTACJA CICHA

Model samolotu Lockheed C-130 Hercules
Lockheed C-130 Hercules – amerykański średni czterosilnikowy wojskowy
samolot transportowy o napędzie turbośmigłowym, produkowany przez
wytwórnię Lockheed. Został zaprojektowany w 1950 r. jako samolot
transportowy, ale został dostosowany do różnych zadań, w tym do operacji
specjalnych, do działań ratowniczych oraz do badania pogody i gaszenia
pożarów. Precyzyjnie wykonany, zapakowany w uszczelnione pudełko.

Darczyńca: Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A.
w Bydgoszczy, Przemysław Przybylski
LICYTACJA CICHA

Model samolotu General Dynamics F-16
Fighting Falcon
Wielozadaniowe samoloty F-16 stanowią trzon lotnictwa bojowego Sił
Powietrznych i są przeznaczone do wykonywania zadań w ramach walki
o powietrzną przewagę, do wsparcia innych rodzajów sił zbrojnych oraz
do prowadzenia rozpoznania. Pierwsza para trafiła do Polski 8 listopada
2006 r. Możliwość samodzielnego zmontowania modelu dostarczy
właścicielowi dużo frajdy i wiedzy na temat budowy tego myśliwca.

Darczyńca: Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A.
w Bydgoszczy, Przemysław Przybylski
LICYTACJA CICHA

