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Reproaches Of Virgil Purgatory 5  
– Salvador Dali

 Drzeworyt wykonany w kolorze eksponowany na passe-partout 
w kolorze ecru oprawiony w drewnianą ramę w kolorze złotego 

brązu, rzeźbioną drewnianą ramę o wymiarach 60x66 cm.

Obraz pochodzi z  powstałej w  latach 1951-1964 kolekcji ilustracji 
inspirowanych Boską Komedią Dantego. Dzieło posiada certyfikat 
autentyczności. Salvador Dalí (1904-1989) - hiszpański malarz, 
grafik, rzeźbiarz i  teoretyk sztuki; jeden z głównych przedstawicieli 
surrealizmu.

Darczyńca: Galeria sztuki ROKA 
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Le Gout du Bonheur No. 2 - Pablo Picasso
Litografia z 1970 roku na jasnym passe-partout oprawiona w złotą 

rzeźbioną drewnianą ramę o wymiarach 56x65 cm.

Dzieło pochodzi z niemieckiej edycji albumu Le Gout du Bonheur. 
Obraz posiada certyfikat autentyczności. Pablo Picasso, właśc.  
P. Ruiz Blasco, (1881-1973) - hiszpański malarz, grafik i rzeźbiarz, 
działający we Francji; jeden z najwybitniejszych twórców sztuki XX w.

Darczyńca: Leszek Milewski 
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Motyw polsko-bretoński, chata pod lasem 
– Konstanty Brandel

Grafika na podwójnym passe-partout oprawiona w grubą drewnianą ramę 
o wymiarach (42x42 cm) w kolorze seledynowym. 

Akwaforta, sucha igła z 1917 roku, sygnowana ołówkiem pod ryciną.

Konstanty Brandel (1880–1970) - grafik, malarz, reprezentant nurtu 
symbolistycznego, w latach 1900-1903 studiował malarstwo w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Leona Wyczółkowskiego, Józefa 
Unierzyskiego i  Józefa Mehoffera. Naukę kontynuował we Włoszech, 
a  od 1907 we Francji, gdzie pozostał do końca życia (zachowując jednak 
polskie obywatelstwo). Osiągnął wirtuozerię w posługiwaniu się technikami 
metalowymi (akwaforta, sucha igła), rzadziej stosował drzeworyt, wśród 
jego dzieł wyróżniają się symbolistyczne i wizjonerskie kompozycje (Pogrzeb 
własny, 1913–15), w  których zbliżał się do abstrakcji, oraz ekspresyjne 
wizerunki katedr; od 1945 tworzył obrazy olejne, gwasze i  pastele. We 
wrześniu 2001 roku utworzono w  Bibliotece Uniwersyteckiej w  Toruniu 
Gabinet Konstantego Brandla.

Darczyńca: Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji
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Rzeźba Józef Piłsudski
 Odlana w brązie rzeźba, wysokość 65 cm, przedstawiająca postać 

Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Józef Piłsudski, polski działacz społeczny i niepodległościowy, 
żołnierz, polityk, mąż stanu; naczelnik państwa w latach 1918–1922, 
pierwszy marszałek Polski (1920); dwukrotny premier Polski 
(1926–1928 i 1930), wywarł decydujący wpływ na kształt polityki 
wewnętrznej i zagranicznej II RP.

Darczyńca: KOMBD 
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Oryginalne buty kowbojskie z Teksasu 
(męskie lub damskie)

Skórzane buty kowbojskie ręcznie wykonane przez działającą od 
1853 roku w  Teksasie firmę Rios of Mercedes. Zwycięzca licytacji 
otrzyma uszyte na miarę skórzane buty (męskie lub damskie) 
z wyszytymi flagami Polski i Teksasu. Buty marki Rios of Mercedes 
znane są na całym świecie ze względu na ich wysoką jakość i trwałość. 
Wszystkie buty tej marki wykonywane są ręcznie z najwyższej jakości 
materiałów z ogromną dbałością o detale.

Darczyńca: Jim Mazurkiewicz 
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Kolia Agaty Konarskiej z etolą marki Jolie Su 
Włoska kolia z  kryształów w  odcieniach zieleni z  atłasowym wiązaniem. Kolekcja 
Vanity Her to biżuteria HIGH FASHION zaprojektowana i  wyprodukowana we 
Włoszech. Wysokiej jakości komponenty są starannie selekcjonowane przez główne 
projektantki firmy, a  następnie stają się częścią twórczych i  oryginalnych kombinacji 
form naszyjników, bransoletek i  kolczyków. Biżuteria Vanity Her została sygnowana 
przez włoski magazyn modowy VOUGE Accessories jako absolutny „must have”. 
Etola marki Jolie Su wykonana z  wysokiej jakości materiałów włoskiej produkcji 
produkowanych w limitowanej ilości: sztucznego futra oraz szmaragdowej bawełny. To 
idealna propozycja dla ludzi preferujących smart casual. Etola Ascot pochodzi z kolekcji 
#koniozlew, której premiera odbyła się podczas Mercedes-Benz Warsaw Fashion 
Weekend 2015. Kolekcja powstała we współpracy z polska artystką Bogną Morawską. 
Agata Konarska, modelka, dziennikarka telewizyjna i prezenterka od wielu lat związana 
z  TVP. Prowadzi prestiżowe imprezy krajowe oraz zagraniczne festiwale i  koncerty. 
Alexandra Sulżyńska, projektantka i założycielka marki odzieżowej Jolie Su, ukończyła 
Międzynarodową Szkołę Kostiumografii i  Projektowania Ubioru z  wyróżnieniem 
w  2013 roku. Dyplomowa kolekcja Sans Culotte, która jednocześnie była pierwszą 
kolekcją nowej marki zdobyła największą w  historii pokazów MSKPU ilość nagród 
i została uznana za najlepszą kolekcję dyplomową 2013 roku otwierając projektantce 

drzwi do międzynarodowej kariery. 

Darczyńca: Agata Konarska i Alexandra Sulżyńska
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Bransoletka Katarzyny Zielińskiej
Bransoletka Swarovski z  najnowszej kolekcji Stardust Gray. Drobne 
bardzo jasne kryształki okalają nylonową rurkę, tworząc delikatna siateczkę 
i powodują efekt 3D. Zapięcie metalowe pozłacane. W komplecie firmowe 
etui i bilecik artystki z odręczną dedykacją podwójne zaproszenie na spektakl 
z udziałem artystki w Teatrze Capitol.

Katarzyna Zielińska – polska aktorka filmowa i  teatralna, wokalistka. 
Artystka występuje w  warszawskich teatrach, m.in. w  Teatrze Kwadrat, 
Teatrze Syrena i Teatrze Rampa.

Swarovski to marka austriacka, powszechnie znana dzięki ogólnoświatowej 
sieci monobrandowych butików z  biżuterią i  pamiątkami. Swarovski 
współpracuje z  uznanymi markami projektantów i  stylistów mody. Na 
ich zlecenie tworzy dekoracje okularów, zegarków czy kosmetyków (m. in. 
Dolce&Gabbana, Chanel i Louis Vuitton).

Darczyńca: Katarzyna  Zielińska  


