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OTTO GRAU
Musik Elektron
Sitodruk odbitka 8/40
50x66,5 cm
1977

JAROSŁAW KOZŁOWSKI
Incidental Drawing
Kredka na papierze
55x72 cm
2020

OTTO GRAU (1913-1981)
GALERIA ART|YKWARIAT

Ideą galerii jest odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na sztukę europejską, dotąd trudno osiągalną na polskim rynku. 

Celem Artykwariatu jest szeroko pojęta promocja oraz sprzedaż malarstwa i sztuki użytkowej, pochodzących głównie
z XIX i z początku XX wieku, między innymi z Francji, Niemiec, Niderlandów, Anglii, a także z Polski. 

Popularyzowanie przez Artykwariat sztuki zachodnioeuropejskiej na gruncie polskim, można zaliczyć do działania 
pionierskiego, dotąd niespotykanego na wewnętrznym rynku.  
Galeria podjęła się promocji sztuki europejskiej, łącząc zamiłowanie do sztuki tradycyjnej z nowoczesnym podejściem
do jej sprzedaży.

Na tegoroczną aukcję Galeria Artykwariat przekazała pracę OTTO GRAU -  „Musik Elektron”. 

OTTO GRAU – niemiecki malarz i grafik. Urodził się w Erlangen (Bawaria). W latach 1934-1939 studiował na Akademii Sztuk 
Pięknych w Norymberdze. Jego działalność artystyczną przerwała II wojna światowa. Siedem lat pełnił służbę jako żołnierz            
w Rosji i Grecji, następnie trafił do niewoli. Po powrocie z niewoli w 1946 roku, pracował jako grafik w drukarni, a następnie         
w Urzędzie miasta Erlangen. Aby zarabiać na życie pracował jako nauczyciel sztuki, wykładał w latach 1956-60 na 
Uniwersytecie w Erlangen historię sztuki, edukację i psychologię. Potem nauczał w Dürer-Gymnasium Nürnberg. Po 1969 
roku porzucił zawód nauczyciela, poświęcił się działalności niezależnego artysty. 

JAROSŁAW KOZŁOWSKI (ur. 1945)

Jeden z najwybitniejszych współczesnych artystów polskich, przedstawiciel konceptualizmu w sztuce polskiej oraz sztuki 
pojęciowej. Posługuje się takimi mediami jak rysunek, książka, obiekt i instalacja artystyczna oraz fotografia i performance. 
W swojej twórczości konsekwentnie traktuje sztukę jako obszar krytycznej i samokrytycznej analizy. 
Bada ideę prymatu pojęcia, intelektu nad przedmiotem materialnym, granic możliwości wyrażenia tego, co pomyślane, poprzez 
obiekt czy gest, strukturę języka i znaku.

W latach 1963-1969 studiował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych              
w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Swoje prace zaczął wystawiać w 1967 roku. W tym samym roku podjął                
pracę na macierzystej uczelni, a w okresie od 1981 do 1987 roku pełnił funkcję rektora. 
Wykładał również na uczelniach zagranicznych – w Statens Kunstakademi w Oslo, Rijksakademie van Beeldende Kunsten               
w Amsterdamie oraz Academy Without Walls w Lusace. 
W 2010 roku został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Dzieła Artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych i muzealnych na całym świecie. Można je oglądać
w zbiorach m.in.: krakowskiego MOCAKu oraz Muzeum Susch – Centrum Sztuki Współczesnej (Zernez, Szwajcaria).
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IZABELLA GUSTOWSKA
Zamek Cesarski w Poznaniu 21.08.1910 królowa Gusti …
Fotografia, tablica emaliowana z kodem QR
50x50 cm
2020

JOANNA IMIELSKA
Dwa słońca z cyklu Sieber
Tusz, cienkopis na papierze
39x49 cm
2021

IZABELLA GUSTOWSKA (ur. 1948)

Artystka realizuje prace w obszarze różnych mediów (obiekty malarskie, grafika, fotografia,
instalacje, video, video performance, film).
W 1987 roku reprezentowała Polskę na Biennale w São Paulo. Jest laureatką licznych prestiżowych 
międzynarodowych biennale i triennale grafiki (Kraków, Bradford, Lublana, New Delhi, Fredrikstad)
oraz konkursów w dziedzinie rysunku, malarstwa, grafiki i tkaniny. 

W latach 1967-1972 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet 
Artystyczny w Poznaniu). Dyplom otrzymała w pracowni Tadeusza Jackowskiego. Aktualnie wykłada na Uniwersytecie 
Artystycznym na Wydziale Komunikacji Multimedialnej – Pracownia Działań Performatywnych i Multimedialnych
oraz w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa na kierunku Grafika. 

Na przełomie lat 1970-1978 była członkinią grupy poznańskich artystów odNOWA. W latach 1979-1992 prowadziła 
poznańską Galerię ON. 
Była stypendystką prof. Emilio Vedovy w Wenecji, dwukrotnie Funduszu Rozwoju Twórczości Plastycznej, University of 
Alberta w Edmonton w Kanadzie, Fundacji San Zanobi we Włoszech, Central Saint Martin’s College of Art w Londynie oraz 
kilkakrotnie Ministerstwa Kultury i Sztuki. 

Prace Artystki znajdują się w znaczących muzeach w kraju i za granicą m.in.: kolekcja prac w Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu, prace graficzne w MOMA w NYC, czy obiekty z lat 90. w prywatnej kolekcji Grażyny Kulczyk, 
skoncentrowanej na sztuce Środkowo-Wschodniej Europy w Muzeum Susch w Szwajcarii. 

JOANNA IMIELSKA (ur. 1962)

Zajmuje się rysunkiem i malarstwem. 

W latach 1983-1988 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu
(obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w Pracowni Rysunku
prof. Izabelli Gustowskiej. Od 1989 roku pracuje na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz, 
od 1994 roku prowadzi Pracownię Rysunku na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. 
W 2013 roku uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. W latach 2002-2008 pełniła funkcję prodziekana,
a w latach 2008-2016 dziekana Wydziału Edukacji Artystycznej UAP. 

Jest laureatką wielu nagród i stypendiów, m.in. stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1990-1991, 1997) 
oraz Ministra Kultury (2005). 
W 2014 roku została odznaczona Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 

Jest autorką kilkudziesięciu wystaw indywidualnych. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych
w Polsce, Niemczech, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Czechach, Stanach Zjednoczonych i Serbii. 
Prace Artystki znajdują się w wielu kolekcjach publicznych i prywatnych w Polsce i za granicą.
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ANNA KRZYMAŃSKA
Odpoczywająca
Rzeźba - brąz
12x15x6 cm
1977

EUGENIUSZ GERLACH
Portret kobiety w kapeluszu
Pastel, olej na kartonie
62x43 cm
2021

ANNA KRZYMAŃSKA (ur. 1932)

Należy do czołowych rzeźbiarek poznańskich. Pracuje w zakresie rzeźby monumentalnej, pomników, drobnych form 
rzeźbiarskich i medalierstwa.
Jej twórczość jest trwale wpisana w powojenny dorobek sztuki rzeźbiarskiej w Polsce. 

W 1956 roku ukończyła studia w zakresie rzeźby w pracowni prof. Bazylego Wojtowicza w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. 
Zrealizowała na terenie Poznania i innych miast kilka pomników i rzeźb parkowych. Jest autorką m.in.: 
„Pomnika Bohaterów II Wojny Światowej” na placu Bohaterów w Zielonej Górze, Pomnika Marcina Kasprzaka
(wykonanego wraz z Ryszardem Skupinem w 1963 roku, który przeniesiono w 1990 roku
z Parku Wilsona w Poznaniu do Czołowa), rzeźby „Paw” w Parku Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1962), 
rzeźby „Rodzina” przed Szpitalem na ul. Krysiewicza w Poznaniu.

Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. 
Brała udział w ponad dwustu wystawach w kraju i za granicą. W 1962 roku wystawiała swoje prace
m.in.: w Pradze, Monte Carlo i Hadze.  
Wysoko cenione prace Artystki znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Sztuki Medalierskiej 
we Wrocławiu oraz zbiorach prywatnych w Polsce i na świecie.
 

EUGENIUSZ GERLACH  (ur. 1941)

W latach 1960-1966 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa i Grafiki.
Malarstwo sztalugowe i architektoniczne studiował w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego, 
natomiast grafikę warsztatową u prof. Mieczysława Wejmana.
Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1966 roku. Promotorami jego pracy dyplomowej byli m.in.: 
Wacław Taranczewski, Czesław Rzepiński, Jonasz Stern i Hanna Rudzka-Cybisowa.

Od roku 1966 jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Trzykrotnie otrzymał Stypendium 
Ministra Kultury i Sztuki.

W swoim dorobku ma ponad 70 wystaw indywidualnych i 80 wystaw zbiorowych, na których zdobywał 
nagrody i wyróżnienia. 
Obrazy Artysty znajdują się w wielu muzeach i instytucjach kultury, a także w zbiorach prywatnych
w kraju i za granicą, m.in.: w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech, Szwecji, Austrii, RPA.
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MARCIN BERDYSZAK
Wahadło
Akryl na desce, werniks
50x120 cm
2018

TOMASZ SĘTOWSKI
Pożegnanie Hektora
Inkografia E/A
17x23 cm
2020

MARCIN BERDYSZAK (ur. 1964)

Malarz, rzeźbiarz, twórca złożonych układów przedmiotowo-przestrzennych, czasami figuralnych. 
Twórca artystycznych interwencji w otoczenie pejzażowe albo architektoniczne czy urbanistyczne. 
Zajmuje się instalacją, obiektem, malarstwem i rysunkiem. Jego sztuka oscyluje wokół problemu
zacierania granic między naturalnym a sztucznym, między prawdą a iluzją. Bada granice kultury 
i natury oraz ich wzajemnych relacji.

Dyplom z malarstwa uzyskał w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka oraz z rzeźby w pracowni
prof. Macieja Szańkowskiego w PWSSP w Poznaniu w 1988 roku. 
Od 1989 roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu, a obecnie Uniwersytetem Artystycznym 
w Poznaniu, gdzie pełnił rozmaite funkcje akademickie, także rektora uczelni.

Swoje prace prezentował na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych m.in.: w Polsce, Niemczech, 
Finlandii, Austrii, Szwecji, Japonii, Szwajcarii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych. 

Prace Artysty znajdują się w licznych kolekcjach w kraju i za granicą.

TOMASZ SĘTOWSKI (ur. 1961)

Artysta reprezentuje nurt tzw. realizmu magicznego. Buduje swe kompozycje zazwyczaj strefowo, umieszczając 
w nich postaci w fantastycznych, kolorowych strojach. 
Przedmiotem jego twórczości jest malarstwo w technice olejnej i akrylowej oraz grafika, gdzie posługuje się
technikami akwaforty i miękkiego werniksu. Artysta opracował również własną technikę gwaszu.
Jest autorem projektów wielu rzeźb. Jego prace są odzwierciedleniem niezwykle bogatej wyobraźni, 
kreującej świat przeciwstawnych emocji i skojarzeń.

Studiował na kierunku artystycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. W 1991roku został członkiem 
ZPAP. Po indywidualnym debiucie w kraju (wystawa w BWA, Częstochowa 1994) jego prace zostały włączone 
do wystawy objazdowej „Surrealiści polscy” krążącej po Polsce w latach 1995-97. 

W 1998 roku jego twórczością zajęła się nowojorska galeria Stricoff Fine Art Ltd. 
Artysta współpracuje z galeriami w kraju i za granicą, biorąc udział w licznych wystawach. 
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ANDRZEJ LEŚNIK
Bez tytułu
Olej na płótnie
60x60 cm 
2021

TOMASZ SĘTOWSKI
Strażnik czasu
Print z sygnaturą autora
28x148 cm
2018

ANDRZEJ LEŚNIK (ur. 1959)

Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Jest artystą o rozpoznawalnym stylu. Już w pierwszej połowie lat 80. 
pokrywał powierzchnie swoich obrazów gęstymi zygzakami, tworząc pełne ekspresji prace. Po 2000 roku 
styl artysty ewoluował. Spontaniczny gest został zastąpiony wystudiowanym ruchem, porządkującym linie. 
W jego malarstwie widoczna jest konsekwencja, z jaką artysta porządkuje płaszczyzny płótna.

W latach 1979-1984 studiował malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. 
Dyplom uzyskał w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka. W 2014 roku otrzymał tytuł naukowy 
profesora zwyczajnego. Obecnie prowadzi I Pracownię Malarstwa na Wydziale Edukacji Artystycznej 
i Kuratorstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. 

Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. 

TOMASZ SĘTOWSKI (ur. 1961)

Plakat „Strażnik czasu” powstał na podstawie malowidła naściennego, które wykonane zostało tradycyjną techniką fresku 
na 1500 m2 (100 m długości i 15 m wysokości) południowej ściany zabytkowej prywatnej kamienicy 
z przełomu XIX i XX wieku, w ścisłym centrum Częstochowy.

Inicjatorem tego artystycznego przedsięwzięcia był częstochowianin, filantrop i koneser sztuki
– Stefan Rybicki – mistrz zegarmistrzowski, kultywujący swój fach od pokoleń. 
Mural-obraz powstał dzięki współpracy Tomasza Sętowskiego z synem Mikołajem Sętowskim oraz Markiem Laskowskim
i Tadeuszem Kiedrzynkiem.

Na muralu znalazły się liczne symbole i motywy, m.in. motyw zegara, obrazujący ulotność czasu, jego ciągłe przemijanie. 
Tytułowym Strażnikiem Czasu jest Stefan Rybicki, samego malarza odnajdujemy w jego autoportrecie. Na malowidle pojawiają 
się także znajome postacie z obrazów Sętowskiego, symbole miejskie oraz niepodległościowe, związane z setną rocznicą 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Bystre oko dojrzy z pewnością, stojącą na półce książkę z napisem Niepodległa 1918. 
Całość muralu-obrazu zamknięto w magicznym surrealistycznym świecie wyobraźni Artysty.

Mural powstawał od maja do września 2018 roku.
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JADWIGA HAJDUK
Laura
Olej na płótnie
70x60 cm 
2019

TADEUSZ SOBKOWIAK
Saturnalia
Technika mieszana na desce
38x28 cm 
2020

JADWIGA HAJDUK (ur. 1964)

Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę. Obok technik tradycyjnych (akryl) posługuje się oryginalną
techniką własną. 

W roku 1985 studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyskała w 1990 roku w pracowni prof. Mariana Stelmasika. 

Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych w Polsce, w Austrii, Niemczech 
oraz na wystawach zbiorowych.

TADEUSZ SOBKOWIAK (ur. 1955)

Malarz, muzyk, myśliciel. Podróżnik w czasoprzestrzeni osobistej. Malarz świateł i cieni, lasów i łąk, plaż i nieba, 
istot dziwnych i straszliwych zarazem, liści i gałęzi, tajemnych okrętów i lądów nieodkrytych. Poszukiwacz tajemnicy
życia i śmierci, zagubionych mitów i legend wszelakich.
Artysta, niezależnie od panujących trendów, pozostaje wierny swoim inspiracjom, związanym z archeologią, astronomią, 
literaturą science-fiction i światem natury, co znajduje wyraźne odbicie w jego twórczości.                                                                                           

Studiował pedagogikę kulturalno-oświatową na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz malarstwo 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1986 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni 
prof. Jana Świtki.  

Odbył liczne podróże poznawcze i artystyczne po różnych zakątkach świata. 
Swoje prace i instalacje realizuje i pokazuje na wielu wystawach w kraju i za granicą, m.in.: w Berlinie, Londynie, 
Lwowie, Bratysławie. 
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MAŁGORZATA KŁOS
Przenikanie ciał 
Olej na płótnie 
70x90 cm 
2021

KRZYSZTOF RYFA
Viva colors 
Olej na płótnie 
100x120 cm
2015

MAŁGORZATA KŁOS (ur. 1958)

Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki
i Rzeźby. 
Uzyskała dyplom w 1982 roku, w zakresie grafiki, w pracowni prof. Z. Lutomskiego i gobelinu w pracowni M. Abakanowicz. 

WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE I ZBIOROWE

Galeria GARBARY 48, Poznań 2001
Galeria Miejska ARSENAŁ, Poznań 2003
Galeria PIANO BAR, Stary Browar - Paleta Erosa, Poznań 2005
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - II Biennale: ŚRODOWISKO SZTUKI, Poznań 2005
Galeria Centrale Lounge - ONNE - ELLE - THEM, Włochy, Wenecja 2006 
Galeria PIANO BAR, Stary Browar, Poznań 2007
Galeria Profil CK ZAMEK - III Biennale: ŚRODOWISKO SZTUKI, Poznań 2007
Centrum Kultury i Sztuki, Galeria Miejska, Tczew 2009
Galeria Szyperska ZPAP w Poznaniu, IV Biennale: ŚRODOWISKO SZTUKI - Tożsamość, Poznań 2010
Galeria na Nowowiejskiego, Poznań 2011
Teatr Polski – pokaz autorski, Poznań 2014
Galeria Tog, Poznań 2014
Galeria INNA – udział w wystawie Taniec w malarstwie, Warszawa 2014
Galeria Pod Lipami, Poznań 2014
Galeria Pod Lipami, Poznań 2016

KRZYSZTOF RYFA (ur. 1959)

Malarz, pedagog, kurator wystaw, animator kultury, organizator i uczestnik plenerów artystycznych. 
Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. 

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków
(okręg poznański). 

W 2018 roku, z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości, zorganizował międzynarodowe sympozjum malarsko-
rzeźbiarskie obejmujące pracę twórczą oraz prelekcje zaproszonych gości z artystycznych ośrodków uniwersyteckich. 
Sympozjum zwieńczone zostało wystawą pt. “Barwy Wolności”.

Laureat licznych nagród i wyróżnień. 
Obrazy swoje prezentował na wielu wystawach w kraju i za granicą.
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ANDRZEJ KALINA
Z cyklu Poza układem
Linoryt – odbitka autorska E/A 
100x70 cm 
2021

DOROTA SZUKAŁA
Przebudzenie 
Węgiel na papierze
100x70 cm 
2021

ANDRZEJ KALINA (ur. 1952)

Zajmuje się grafiką artystyczną, instalacją, environmentem, tworzy także obiekty artystyczne. 

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1980 roku.
Członek grupy „Warsztat” (wraz z Andrzejem Dworakowskim i Markiem Jaromskim). 
Prowadzi Pracownię Grafiki Artystycznej na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w PJATK w Warszawie. 

Swoje prace prezentował na ponad 60 wystawach indywidualnych i przeszło 450 wystawach zbiorowych
w Polsce i na świecie m.in.: we Francji, w Niemczech, Portugalii, Japonii.
W 1990 roku jako jeden z 13 grafików polskich został umieszczony w słowniku grafików świata wydanym w Japonii.

Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów polskich i w kolekcjach światowych, m.in. w The British Museum w Londynie
i MOMA w Nowym Jorku. 

DOROTA SZUKAŁA (ur. 1959)

Specjalizuje się w rysunku.

W roku 1987 ukończyła PWSSP w Poznaniu. Dyplom z rysunku w pracowni prof. Bogdana Wegnera.
W 1989 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki.

Rysunki są pretekstem do wyrażenia pewnych przeżyć i emocji. Właśnie „język” techniki, jaką jest rysunek węglem
(czernie, biele i szarości) oddaje najbardziej adekwatnie skalę uczuć. 
Z bieli, czerni i szarości powstaje świat kontrastów, niepokoju, smutku i radości. Przenika go linia surowa, szorstka,
a czasem delikatna i drżąca.
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JACEK STRZELECKI
Atlas 
Technika mieszana (akryl, kredka) na tekturze 
100x70 cm 
2020

ZOFIA DZIURZYŃSKA-ROSIŃSKA
Nad stawem
Olej na płótnie 
60x70 cm 
1970 

JACEK STRZELECKI (ur. 1959)

Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek i malarstwo monumentalne.

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu, które ukończył w 1978 roku z wyróżnieniem.
W latach 1978-83 studiował na Wydziale Malarstwa w poznańskiej PWSSP. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał
w pracowni prof. Jana Świtki. 
Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1984-85. Laureat konkursu im. Marii Dokowicz. Dwukrotnie 
nagradzany w konkursie malarstwa im. Jana Spychalskiego (wyróżnienie, II Nagroda).
Po dyplomie został asystentem w macierzystej uczelni, w pracowni prof. Jana Świtki. W ciągu następnych lat 
uzyskał kolejne stopnie naukowe, by w 1994 roku objąć prowadzenie I Pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa
w poznańskiej PWSSP. 
Obecnie profesor zwyczajny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych oraz licznych wystawach indywidualnych. 
Prace znajdują się w zbiorach państwowych, a także prywatnych w kraju i za granicą, m.in.: w Australii, 
Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Holandii, Niemczech i Austrii.

ZOFIA DZIURZYŃSKA-ROSIŃSKA (1901-1979)

Polska malarka okresu modernizmu. Wykształcona w Szkole Sztuk Pięknych we Lwowie.  Studiowała także w Académie 
Colarossi w Paryżu oraz prywatnie u Olgi Boznańskiej. 
Po I wojnie światowej osiadła w Poznaniu, gdzie aktywnie współtworzyła lokalną scenę artystyczną. Podejmowała 
różnorodną tematykę, a jej prace nawiązują do osiągnięć impresjonizmu i postimpresjonizmu.

W zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku znajduje się portret Dziurzyńskiej-Rosińskiej autorstwa
Olgi Boznańskiej z 1932 roku.

PRACA ZOFII DZIURZYŃSKIEJ-ROSIŃSKIEJ ZOSTAŁA PRZEKAZANA NA AUKCJĘ PRZEZ WOJCIECHA FIBAKA.
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MIKOŁAJ OBRYCKI
Mitoraj 
Akryl na płótnie 
90x90 cm 
2014

IZABELA RUDZKA
Różowa sofa 
Akryl na płótnie 
50x100 cm 
2015

MIKOŁAJ OBRYCKI (ur. 1977)

Jest jednym z najbardziej utalentowanych malarzy młodego pokolenia. 

W latach 1997-2003 studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie uzyskał dyplom 
z malarstwa w pracowni artystycznej prof. Jerzego Kałuckiego. 
Swoje obrazy zaczął wystawiać na długo zanim rozpoczął naukę w Akademii. Pierwsza wystawa jego obrazów
odbyła się w 1994 roku w jego rodzinnym mieście – Szczecinie. 

Obrazy artysty, raz figuratywne, innym razem abstrakcyjne, zawsze jednak nieskrępowane i swobodne 
w traktowaniu malarskiego tematu, pozostawiają odbiorcy duży margines interpretacyjny. 

Mimo młodego wieku stworzył imponującą liczbę obrazów, które były prezentowane na licznych wystawach 
w kraju i za granicą.

IZABELA RUDZKA (ur. 1964)

Jest aktywną malarką i kuratorem sztuki. W malarstwie zajmuje się poszukiwaniem synergii nauki
i sztuki, ale także spójności sztuki i natury.
W swoich obrazach poszukuje ekspresji malarskiej, w której struktura i kolory niosą w sobie formę
i energię inspirowaną spojrzeniem na przestrzeń i czas poprzez jej horyzonty.
W swoich realizacjach malarskich używa innowacyjnych, własnych technik malarskich opartych na poszukiwaniach 
ekspresji koloru w strukturach barwnych. Technologiczna fakturalność obrazów staje się symbolem nawarstwień
jakie przynosi nam życie.

W latach 1984-89 studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W tym samym czasie studiowała tkaninę 
artystyczną u prof. Magdaleny Abakanowicz na ASP w Poznaniu.
Pracuje obecnie na stanowisku profesora na Wydziale Pedagogiczno- Artystycznym w Kaliszu, Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Założyła i prowadzi w Poznaniu przestrzeń dla myśli i sztuki „Think Art- Myślenie Sztuką” - niezależną przestrzeń, 
której celem jest prezentacja indywidualnych i awangardowych postaw twórczych współczesnych artystów.

W roku 2018 otrzymała stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendium za wybitne 
osiągnięcia naukowe Rektora UAM w Poznaniu.
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OKSANA BAGRIY
Akt w pokoju granatowym
Olej na płycie 
60x50 cm 
2017

ANDRZEJ MACIEJ ŁUBOWSKI
Przy oknie XV
Olej na płótnie 
30x30 cm 
2015

OKSANA BAGRIY (ur. 1985)

Tworzy w technikach malarskich, w grafice warsztatowej oraz eksperymentalnej. 

W 2014 roku otrzymała dyplom magisterski z wyróżnieniem rektorskim na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, w pracowni Grafiki Warsztatowej prof. zw. Piotra Smolnickiego i aneksem
z  litografii, w pracowni prof. Błażeja Ostoja Lniski oraz aneksem z malarstwa, w pracowni prof. Pawła Nowaka. 
Jest absolwentką Państwowej Akademii Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie, jej rodzinnym mieście. 
Studiowała w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, w pracowni Grafiki Warsztatowej 
prof. Ryszarda Osadczego, malarstwo w pracowni prof. Antoniego Fałata. 

Członkini Związku Polskich Artystów Plastyków i grupy artystycznej ,,Młodzi Sztuką” Okręgu Warszawskiego Związku 
Polskich Artystów Plastyków. 

Ma na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. 
Prace Artystki  znajdują w kolekcji Galerii Narodowej w Armenii, w kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, 
Włoszech, Portugalii. 

ANDRZEJ MACIEJ ŁUBOWSKI (ur. 1946)

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z Malarstwa uzyskał w Pracowni
prof. Stefana Gierowskiego w 1971 roku. Po ukończeniu studiów wrócił do Poznania i rozpoczął aktywną działalność 
artystyczno-zawodową.
W 2010 roku uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych. Jest działaczem Związku Polskich Artystów Plastyków, 
profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, animatorem życia artystycznego
i kuratorem licznych wystaw.
Zorganizował około 50 wystaw indywidualnych swojej twórczości z zakresu malarstwa, brał także udział 
w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. 

Prace Artysty znajdują się w muzeach oraz innych zbiorach państwowych i prywatnych, w tym w Kolekcji Sztuki XX i XXI wieku 
w Muzeum Sztuki w Łodzi. 
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LESZEK 
WYCZÓŁKOWSKI
Reunion 
Akwatinta i akwaforta na tekturze 16/25
31x31 cm 
2007

MARIA JANIGA
(Seria III) 1. 
Monotypia 
45x62 cm 
2017

LESZEK WYCZÓŁKOWSKI (ur. 1950)

Urodził się w rodzinie artystycznej. Pierwszych lekcji udzielał mu ojciec Witold Wyczółkowski 
(1921-2012) znany artysta plastyk i ilustrator. 
Uprawia malarstwo sztalugowe i grafikę artystyczną. 

Jego sztuka znajduje się na granicy syntetyzmu i abstrakcji geometrycznej. Patrząc na nią, stajemy się świadkami 
połączenia i balansu dwóch rzeczywistości, światła natury – miękkiego, organicznego, pełnego uczuć i instynktów 
oraz świata geometrii – dyscypliny i logiki. 
Zestawiając te opozycyjne wobec siebie światy, próbuje pogodzić je na tyle, aby wydobyć z nich piękno przełożone 
na język sztuki. Kwadrat i koło to podstawowe formy, które dla Artysty są zarówno inspiracją jak i ulubionym tematem. 
Tworzy prace, gdzie kompozycja oparta na geometrii przekazuje widzom emocje, które zwykle nie są kojarzone 
ze światem geometrii.

Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1975-1977). Po przybyciu do Kanady 
w 1978 roku, kontynuował studia artystyczne na Wydziale Sztuk Pięknych w Ontario College
of Art and Design University (1980-1982). 

Swoją sztukę pokazywał na 180 wystawach indywidualnych jak i grupowych w Austrii, Belgii, Szwecji, Wielkiej Brytanii 
i we Włoszech. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych, galeriach publicznych, korporacjach i prywatnych ww. 
państw.

MARIA JANIGA (ur. 1952)

Działalność Artystki skupiona jest na malarstwie, rysunku, ceramice, grafice, grafice użytkowej (grafika komputerowa) 
i wystawiennictwie.

Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Łazienkach Królewskich w latach1966-1971 oraz studia 
na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki, w pracowni Leszka Hołdanowicza. 
Dyplom z wyróżnieniem rektorskim uzyskała w 1977 roku. 

Prace malarskie i plakaty znajdują się w zbiorach prywatnych, w Muzeum Plakatu w Wilanowie
oraz w wyposażeniu hotelu „Holiday Inn” w Warszawie. 

Artystka brała udział w licznych wystawach zbiorowych i plenerach malarskich.
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EWA OSIŃSKA-ROZPĘDEK
I tak dookoła 
Akryl na płótnie 
50x65 cm 
2012

KAROL FIEDOR
… w podróży… 
Cienkopis, pisaki akwarelowe na papierze
23x30 cm 
2020

EWA OSIŃSKA-ROZPĘDEK (ur. 1957)

Uprawia malarstwo, tkaninę, rysunek, projektowanie wnętrz.
Uczestniczy czynnie w życiu artystycznym. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków 
Okręgu Warszawskiego, grupy Positive Art, Młodzi Sztuką, Pracownie Ludwiki i Mini Textile Art. 

Absolwentka Liceum Plastycznego w Warszawie. Studia ukończyła w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie na wydziale Architektury Wnętrz. Malarstwo w pracowni prof. Grzegorza Pabla, tkaninę 
na Wydziale Malarstwa u prof. Zbigniewa Gostomskiego. W 1984 roku obroniła dyplom łączący dziedziny 
malarstwa i projektowania pt. „Studium koloru w przestrzeni” (wyróżnienie). 

W 1985 roku otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki.

KAROL FIEDOR (ur. 1968)

Poznański architekt, absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznańskiej.

W 1993 roku obronił dyplom pod kierunkiem prof. Jerzego Gurawskiego. Po studiach rozpoczął pracę
w poznańskiej pracowni ADS. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej zdobył w 2001 roku. Od tamtego roku jest także członkiem SARP i Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Architektów. W latach 2014-2018 członek Rady Krajowej Izby Architektów RP, od 2018 roku pełni funkcję 
Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. 
Od grudnia 2019 roku jest także członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów RP.

Od 1995 roku prowadzi biuro projektowe CDF Architekci. Obecnie jest to jedna z najbardziej doświadczonych 
i rozpoznawalnych poznańskich pracowni architektonicznych. Na dorobek projektowy firmy składają się wysokiej 
klasy budynki biurowe, hotele, obiekty przemysłowe, osiedla mieszkaniowe oraz wielofunkcyjne kompleksy komercyjne. 
W 2015 roku pracownia zaprojektowała kompleks biurowy UBIQ 34, w którym obecnie mieści się jej siedziba. 
Od początku istnienia UBIQ 34 przyciąga uwagę i zdobywa liczne nagrody architektoniczne. 
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TADEUSZ OGRODNIK
Z  cyklu Przejście I
Rysunek piórkiem na tekturze 
30x21 cm 
2018

EUGENIUSZ SKORWIDER
IV VI - 4 czerwca  
Druk cyfrowy z sygnaturą autora
42x30 cm 
2017

TADEUSZ OGRODNIK (ur. 1955)

Zajmuje się rysunkiem, malarstwem i grafiką. 

Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1982 roku uzyskał dyplom
w pracowniach prof. Romana Banaszewskiego i prof. Andrzeja Pietscha. 

Bierze udział w wystawach i plenerach środowiskowych. 
Uczestniczył w wielu wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych. 
 

EUGENIUSZ SKORWIDER (ur. 1954)

Wybitny polski grafik-plakacista, specjalizujący się w plakacie społecznym.  
Wskazywany jest jako jeden z kontynuatorów Polskiej Szkoły Plakatu, tzw. drugiego pokolenia.
Regularnie komentuje naszą rzeczywistość na Facebooku w serii plakatów i ilustracji.
 
Prowadzi II Pracownię Plakatu na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. 

W latach 1976-1981 studiował grafikę na PWSP w Poznaniu. W 1983 roku został asystentem prof. Waldemara Świerzego. 
Świerzy jako jeden z twórców Polskiej Szkoły Plakatu, wywierał ogromny wpływ na swoich studentów. Spotkanie ze Świerzym 
miało decydujący wpływ na wybór tego medium twórczej wypowiedzi przez Artystę, ale w kształtowaniu języka, sposobu 
komunikacji, największą rolę odegrał Shigeo Fukuda. Dziś sam Skorwider właśnie tych dwóch plakacistów, wskazuje 
jako swoich Mistrzów.
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SZYMON BRODZIAK
Plakat # 02 z cyklu Martini Cava – Rzym
Offset z rastrem spekta
100x70 cm 
2011

ANNA FORYCKA-PUTIATYCKA
Z cyklu Zwidy II – Wjazd do miasta
Olej na płótnie 
50x60 cm 
2020

SZYMON BRODZIAK (ur. 1979)

Mistrz fotografii czarno-białej. Najmłodszy artysta i pierwszy Polak, którego prace zostały wystawione
w Muzeum Fotografii – Fundacji Helmuta Newtona w Berlinie. 
Kocha fotografować kobiety. Inspirują go miejsca, w których realizuje swoje monochromatyczne wizje. 
Ich interpretację pozostawia odbiorcy, mówiąc: „Jesteś tym, co widzisz”.

Wyróżniony nagrodą „Johnnie Walker Keep Walking Award” za ciągłe urzeczywistnianie swoich marzeń 
oraz pasję wyznaczania nowych ścieżek w poszukiwaniu piękna. 
W 2019 roku zajął pierwsze miejsce wśród najlepszych twórców fotografii czarno-białej na świecie
w prestiżowym konkursie One Eyeland.  
Podczas Festiwalu Filmowego w Cannes, uznany za najlepszego na świecie fotografa czarno-białych 
kampanii reklamowych przez jury FashionTV Photographers Awards (2013). 

Przekazana przez Artystę na aukcję czarno-biała fotografia w formie plakatowej, pochodzi
z sesji dla Martini Cava, która powstała w Rzymie, latem 2011 roku. Jest to historia dwóch kobiet, 
których ścieżki przecinają się z powodu tajemniczej paczki. 

PLAKATY to zestaw kilkunastu fotografii z charakterystycznym białym marginesem oraz eleganckim logo BRODZIAK. 
Motywy z tej serii zostały starannie wyselekcjonowane ze względu na ich klasyczny i ponadczasowy charakter dekoracyjny. 

ANNA FORYCKA-PUTIATYCKA (ur. 1948)

Zajmuje się malarstwem i grafiką. Jej malarstwo nasycone jest ekspresją, kompozycje inspirowane widokami z natury. 
W swojej twórczości koncentruje się na świetle, kontrapunkcie, melodii, harmonii i kolorze. Dba o jakość faktury. Na uwagę 
zasługują też monochromatyczne monotypie i akwarele, w których daje się poznać jako mistrzyni nastroju i przemyślnej 
kompozycji. 

Niespokojna dusza Artystki poszukuje ciągle nowych rozwiązań w sztuce. W malarstwie często wyraża to, 
co jest wspomnieniem dzieciństwa: rzeki, drzewa, pejzaże, ale również inspiruje ją nowoczesność, różnorodność 
krajobrazu i miejsc odwiedzanych podczas podróży po Europie. Utożsamia się z taką wizją sztuki współczesnej, 
gdzie artysta odchodzi od modela. Jej pejzaże, nie hołdują zasadzie „mimesis”.
W grafice i malarstwie nie powołuje świata na nowo, ale tworzy wizje wyrażające osobowość Artystki, które pozwalają 
odbiorcy na chwilę zapomnieć o świecie realnym.

Umiejętności malarskie zdobyła w pracowniach prof. Tadeusza Brzozowskiego Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
(obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu.
Jest wieloletnim członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz IAA/A/AP – UNESCO. 

Jej prace znajdują się w instytucjach we Francji, Szkocji, Polsce oraz w zbiorach prywatnych. Bierze czynny udział w licznych 
wystawach (ponad 100) i konkursach w kraju i poza jego granicami.
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JANUSZ NOWACKI
Z cyklu Dęby Rogalińskie
Fotografia 
21x32 
2021

MICHAŁ WOŹNIAK
Burza 
Płótno, technika mieszana
60x40 cm 
2019

JANUSZ NOWACKI (ur. 1939)

Artysta fotograf. Honorowy członek ZPAF.
Debiutował w 1964 roku ekspresyjnymi portretami muzyków jazzowych. W latach 1973-1981 realizował 
Warsztaty Fotograficzne – autorski program animacji życia fotograficznego w Wielkopolsce – sytuujący się w nurcie 
“fotografia poza galerią”. Założyciel Studia DiM, które w początkach lat 80. odegrało ważną rolę w diaporamie polskiej. 

Od połowy lat 80. jeden z wyróżniających się przedstawicieli polskiej fotografii pejzażowej, szczególnie
w tematyce tatrzańskiej. 
Założyciel i kurator autorskiej Galerii Fotografii “pf” w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, którą kierował 
w latach 1993-2004. Jeden z inicjatorów i twórców lobby fotograficznego w nowych warunkach Polski lat 90. 
Laureat wielu Grand Prix i głównych nagród na konkursach ogólnopolskich. 

Jego fotografie znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu i Wrocławiu, Muzeum Przyrodniczego TPN 
w Zakopanem, Muzeum Karkonoskiego Parku Narodowego w Jeleniej Górze oraz Muzeum Fotografii w Charkowie (Ukraina).
Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Poznania, Nagrody Artystycznej Marszałka Wielkopolskiego, Odznaki Honorowej 
“Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. 

MICHAŁ WOŹNIAK (ur. 1976)

Artysta posługuje się różnorodnymi technikami plastycznymi, od tradycyjnych do współczesnych, swobodnie je łącząc. 

„Ukończony obraz jest kontynuacją, a nie końcem odkrywania znaczeń, na co mają wpływ późniejsze doświadczenia. 
Malując nie odwzorowuję wizji, chociaż cel jest istotny.
Cenię szorstką urodę napięć kompozycji bardziej od estetycznego ładu i wizualnej atrakcyjności”.

Absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej „Schola Posnaniensis” z komunikacji wizualnej i grafiki użytkowej. 
Aneks z malarstwa w pracowni Wojciecha Sadleja.
Współpraca dydaktyczna z Wydziałem Artystycznym Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu 
w pracowniach Psychofizjologii Widzenia i Reżyserii Barwy i Przestrzeni –najpierw jako asystent, później 
jako samodzielny wykładowca.
Dyrektor artystyczny w wydawnictwie „Ornatus” w Poznaniu.

Brał udział w wielu wystawach indywidualnych. 
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FULVIO PETTINATO
4 fotosy z serii zdjęć z misji reporterskiej z Senegalu
Fotografia 
30x46 cm 
2013

MIKOŁAJ SĘTOWSKI 
Smocza pułapka 
Olej na płótnie 
50x60 cm  
2019

FULVIO PETTINATO (ur. 1982) 

Pochodzi z Sycylii. Fotografia jest dla niego sposobem wyrażania własnej, nieprzeciętnej wrażliwości. 
Dochody ze zdjęć przeznacza zazwyczaj na pomoc rodzinom w miejscach, które odwiedził w czasie swej pracy reporterskiej. 
Kieruje nim potrzeba uwrażliwiania ludzi na niesprawiedliwość oraz ubóstwo.
W tym co robi jest myślącym i wysublimowanym artystą.

W 2013 i 2015 roku, we współpracy ze szwajcarskim stowarzyszeniem humanitarnym Pro Senegal, odbył dwie misje 
reporterskie w Senegalu. 
Emocjonalne i poetyckie zdjęcia składają się na wyjątkowy dziennik podróży w głąb Czarnego Kontynentu oraz w głąb 
samego siebie. 
Jego portfolio artystyczne zawiera także intrygujące portrety, zdjęcia teatralne, zdjęcia mody i niesztampowe zdjęcia 
ze ślubów. 

Przekazane przez Artystę na aukcję fotografie pochodzą z serii związanej z misją reporterską w Senegalu. Prezentowane 
były m.in. w Poznaniu w Galerii Domu Bretanii.
 

MIKOŁAJ SĘTOWSKI (ur. 1987)

Uprawia malarstwo sztalugowe. Przez lata zainteresowania jego były skupione wokół grafitti i street artu. 
Po ukończeniu studiów wszedł w skład czteroosobowej grupy „ Dreamers” z którą zrealizował kilka 
monumentalnych murali na terenie Częstochowy.

Debiutował indywidualną wystawą w galerii OF-ART w Częstochowie, zwracając uwagę swoimi barwnymi, 
wielkoformatowymi kompozycjami.
Jego twórczość w dużej mierze oparta jest bardziej na intuicji niż na intelektualnej spekulacji. Siła jego malarstwa 
tkwi w bogactwie użytych środków malarskich, od drobnych werystycznie namalowanych elementów, po rozmalowane,
tętniące życiem formy. Ich dynamika zwiększa użycie światła i stosowanie laserunków.
Z każdym obrazem widoczny jest rosnący repertuar rekwizytów i nowych pomysłów na zapełnienie obrazu. Ten rodzaj 
malarstwa jest niespotykany, dający autorowi możliwość odkrywania nowych światów i doznania wielu wzruszeń twórczych.

Ukończył Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku malarstwa. Dyplom w Pracowni Wernera Lubosa. 

Miał kilka wystaw indywidualnych i zbiorowych, które zwróciły uwagę kolekcjonerów i domów aukcyjnych.
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PAWEŁ RUBASZEWSKI
Rozterki 
Brąz 
31x7x6 cm 
2021

ANASTAZJA BURKO-DZIEMIDZIUK
Barokowa Łódź 
Olej na płótnie 
100x100 cm 
2021

PAWEŁ RUBASZEWSKI (ur. 1961)

W 1990 roku ukończył Wydział Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Pracuje w różnej skali. Od małych form w brązie, po duże rzeźby plenerowe, ale zawsze w głównym kręgu 
jego zainteresowań pozostaje człowiek. 
W swoich rzeźbach niezależnie od wielkości i materiału nawiązuje do tego, co jest w człowieku i w relacjach międzyludzkich 
trudne do nazwania, co zawiera się w kategoriach przeżyć, doznań lub doświadczeń. 
W jego twórczości znajdziemy i ironię, i smutek, i humor, ale przede wszystkim wiele ciepła i życzliwości 
dla drugiego człowieka. 

Brał udział w wystawach w kraju i za granicą. Wiele jego prac znajduje się w zbiorach prywatnych, głównie w Danii, 
Holandii i w Niemczech.

ANASTAZJA BURKO-DZIEMIDZIUK (ur. 1989)

Uprawia malarstwo inspirowane naturą, życiem wsi i elementami kultury ludowej. Jej obrazy mają cechy symboliczne, 
zwłaszcza martwe natury z wykorzystaniem kwiatów polnych, gałęzi, ornamentu, od realistycznych po abstrakcyjne.

W latach 2005-2008 uczyła się w Mińskiej Szkole Sztuki na specjalizacji Ceramika. W latach 2008-2014 studiowała 
malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Aleksandra Ksiandzowa w 2014 roku. 
W latach 2014-2017 wykładowca Mińskiej Szkoły Sztuki, w latach 2015-2017 wykładowca Katedry Rysunku Akademii Sztuk 
Pięknych w Mińsku. 

Od 2017 roku mieszka na stałe i tworzy w Warszawie. Jest członkiem Oddziału Warszawskiego Związku Polskich Artystów 
Plastyków. W 2018 roku jej praca została zakwalifikowana do wystawy Triennale z Martwą Naturą w BWA Sieradz. 

W 2019 roku Artystka pokazała swoje prace na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
oraz w krakowskim Pałacu pod Baranami. W tym samym roku jej praca została wyróżniona w konkursie Moje Zakopane 
i wystawiona w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława Hr. Zamoyskiego w Zakopanem.
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DARIUSZ GŁOWACKI
Pomiędzy 
Olej na płótnie 
40x30 cm 
2012

MACIEJ JURKOWSKI-LUKAS
SERCE - ENERGIA! Podróż Kosmiczna  SPECTRO 1/60 
Technika własna –Spectrografia
70x65 cm  
2018

DARIUSZ GŁOWACKI (ur. 1965)

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tworzeniem obiektów w przestrzeni, pisze i publikuje teksty
o kulturze i sztuce. Interesują go obszary, na których sztuka spotyka się z nauką, a także różnice, które zdają się 
dzielić obie domeny działalności człowieka.
Prowadzi także wykłady o sztuce i szeroko pojmowanej kulturze wizualnej.
Działa jako kurator, m.in. wystawy: szkła weneckiego “Fresh Glass” w 2008, „Światło²” w 2015, 
PozaPOZNANIEM 2016 roku.
Uczestnik sesji naukowych, paneli dyskusyjnych i kongresów, m.in. Sztuka-Nauka w 2014 roku 
i THE SECOND WORLD CONGRESS ON ANALOGY w roku 2017.

W latach 1984-1989 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem na wydziałach 
Malarstwa i Wychowania Plastycznego. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jerzego Kałuckiego pod kierunkiem 
prof. Jarosława Kozłowskiego, dyplom z zakresu semiotyki na Wydziale Wychowania Plastycznego pod przewodnictwem 
prof. Kazimierza Świrydowicza.

Mówi, że: „Desperacko i naiwnie wierzy w sztukę”.

MACIEJ JURKOWSKI-LUKAS (ur. 1969)

Absolwent szkoły Kenara i Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. 
Artysta, architekt, inżynier i projektant przedmiotów użytkowych. 
Obecnie zajmuje się wyłącznie czystą sztuką. Opracowuje własne techniki artystyczne.

Twórca Chronongrafii oraz Spectrografii. 

Artysta o SPECTROGRAMACH

SPECTROGRAFIĘ opracowuję od 2012 roku. Moje prace powstają bez użycia komputera.
Te nieziemskie obrazy i dźwięki zostały zarejestrowane na Ziemi. Piękno świata i jego zjawisk.
SPECTRO to widmo uzyskane w wyniku wszystkich znanych promieniowań na materię rozumianą jako zbiorowisko cząsteczek.
SPECTROGRAM to zarejestrowany przeze mnie obraz powstały w wyniku odbicia promieni świetlnych od lustrzanej struktury-
substancji-kształtu.

SPECTROGRAMY są obrazami tajemnicy istnienia.
Prezentacji SPECTROGRAMÓW towarzyszy dźwięk – widmo akustyczne – które słyszane jest, zapewne wyłącznie, we wnętrzach 
mych aleatorycznych zjawisk.
Dźwięk odpowiada lewitującym, zarejestrowanym w SPECTROGRAMACH pomarszczeniom, załamaniom otoczenia i czasu 
Mikrokosmosów. To ambitus nie naszego świata.
By widzieć, należy oświetlać.
Oświetlenie struktury-substancji-kształtu jest skomplikowane.
By słyszeć trzeba się wsłuchiwać.
Dźwięk jest dziwny.
SPECTROGRAMY to wielka moja emocja. Wrażenie – tworzę obraz kosmiczny.
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KATARZYNA SIKORSKA
Cisza 
Olej na płótnie 
70x50 cm  
2019

JAGA KARKOSZKA
Szepty w ciemności
Technika własna na płótnie 
60x50 cm 
2012

KATARZYNA SIKORSKA (ur. 1997)

Szczególnie interesuje się malarstwem pejzażowym, przedstawieniowym, choć wciąż poszukuje swojego 
artystycznego stylu.

Studentka IV roku malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Swoje prace prezentowała w 2018 roku podczas wystawy indywidualnej w siedzibie ASP oraz podczas wystaw 
zbiorowych w 2016 roku w Częstochowie i w 2019 we Wrocławiu. 

JAGA KARKOSZKA (ur. 1941)

W 1969 roku uzyskała dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. 
Uczestniczyła w ponad 60 wystawach indywidualnych oraz w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych organizowanych 
przez ZPAP, którego jest członkiem.  
Obrazy znajdują się w muzeach i zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą. 

Artystka o swojej sztuce:

„Moja twórczość nie podporządkowuje się powszechnie uprawianym tendencjom – modom w malarstwie, np. powszechnie 
uprawianej obecnie abstrakcji, ba, w najmniejszym stopniu nawet nie staram się podporządkować ogółowi.
Moje obrazy stanowią rebusy, w których zaszyfrowuję przeżycia, wydarzenia, ujmując je często żartobliwie, jak groteskową farsę. 
Przesłanie zawarte w moich obrazach jest odczytywane wieloznacznie. Uważam siebie za prześmiewcę.
Uważam, że obraz ma być wielowarstwowy: winien zawierać: narrację, graficzność (rysunek), kolor,
aby nie stał się jedynie powierzchnią zakrytą farbami. Uważam, iż obraz winien też zachować indywidualizm jego twórcy.
Przypisuję siebie do nurtu zwanego obecnie magicznym realizmem”. 
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DIUNA OSTROWSKI
Skok bez odrywania się od ziemi
Akryl na płótnie 
80x90 cm 
2019

BARBARA BIELECKA-WOŹNICZKO
Kontynuacja 
Akryl, olej na płótnie 
50x50 cm 
2021

DIUNA OSTROWSKI (ur. 1997)

Zajmuje się malarstwem, filmem i fotografią. 

Studiowała na Wydziale Rysunku i Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, 
w Pracowni Rysunku Jarosława Kozłowskiego i w pracowni malarstwa Andrzeja Zdanowicza. 

Jej prace znajdują się w kolekcjach polskich i zagranicznych.

BARBARA BIELECKA-WOŹNICZKO (ur. 1948)

Zajmuje się malarstwem i grafiką użytkową. Prowadzi również działalność dydaktyczną.  W dowód uznania swojej pracy 
edukacyjnej otrzymała odznaczenie „Zasłużonego Działacza Kultury”.

Studiowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni plakatu prof. Henryka Tomaszewskiego 
oraz w pracowni malarstwa prof. Jerzego Tchórzewskiego. Dyplom uzyskała w 1974 roku. 

Jej prace znajdują się w stałych zbiorach Filharmonii Świętokrzyskiej, Towarzystw Muzycznych
im. Paderewskiego w Bydgoszczy i Sosnowcu, Kościoła Rzymskokatolickiego Madonny Jerozolimskiej
w Warszawie, Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormiańskiego w Warszawie oraz wielu prywatnych kolekcjach w Polsce, 
Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Stanach Zjednoczonych.
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DOMINIKA KORZENIOWSKA
Szary dom 
Akryl na papierze. monotypia 
100x70 cm
2002

ALEKSANDER MAJERSKI
Przenikanie światów 
Akryl, pisaki na kartonie 
20x14 cm 
2019

DOMINIKA KORZENIOWSKA (ur. 1971)

Zajmuje się projektowaniem graficznym, ilustracją i grafiką komputerową. Tworzy obrazy, tkane obiekty
i instalacje malarskie. W swoich abstrakcyjnych pracach malarskich interesuje ją kolor i struktura malarska. 
W obiektach wykorzystuje techniki tkackie.
W pracach figuratywnych zestawia malarskie tła z cyfrowym rysunkiem. 

Tworzy ilustracje dla dzieci i dla dorosłych, głównie ilustrację interaktywną opartą na aktywnym uczestnictwie odbiorcy. 
Posługuje się fotografią, drukiem cyfrowym i monotypią. 
W swoich pracach chętnie korzysta z techniki kolażu, zarówno w pracach malarskich jak i ilustracjach
i grafice cyfrowej.

W latach 1994-1995 była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. W 2000 roku otrzymała pierwszą nagrodę 
w konkursie „A to wszystko jest poważne” w Neues Kunsthause Arenshoop (Niemcy) - prezentując instalację tkanych 
obiektów malarskich „Przedwiośnie”. 
W 2001 i 2002 roku dla Arkadius (Anglia), Opery Narodowej w Warszawie i Opery LA (Stany Zjednoczone)
projektowała nadrukowywane kostiumy do opery W. A. Mozarta – „Don Giovanni” w reżyserii M. Trelińskiego i scenografii
B. Kudlički. 

 

ALEKSANDER MAJERSKI (ur. 1952)

Od 35 lat jako rzeźbiarz zmaga się z drewnem. Oprócz tego jest rysownikiem, malarzem, zajmuje się poezją i fotografią.

Współzałożyciel Międzynarodowej Grupy Twórców Różnych “Złota Linia” oraz Niezależnej Grupy Artystycznej “ABAMAK”.
Od roku 2012 należy do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików (oddział w Rzeszowie).

Jego monumentalne kompozycje rzeźbiarskie znajdują się w Polsce, Słowacji, Czechach, Niemczech i na Ukrainie.
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KATARZYNA HAIN
Olsztyński Gawrosz ma kolegów na Zatorzu
Olej na płótnie 
46x61 cm 
2016

EMILIA GĄSIENICA-SETLAK
Autoportret 
Linoryt 
20x30 cm 
2010

KATARZYNA HAIN

Artystka o sobie:

„Nie mam wykształcenia plastycznego. Nie uczęszczałam na żaden kurs rysunku, nie chodziłam na prywatne lekcje 
do znanych malarzy. Jestem samoukiem i maluję od zawsze, choć z różną intensywnością.
Jako dziecko uwielbiałam rysować, a na swoje 18 urodziny dostałam od przyjaciół pierwszy w życiu blejtram, 
na którym powstała kopia obrazu Salvadora Dalego. 
Pierwsze obrazy to kopie mistrzów, aż do roku 2002, gdzie powstały pierwsze moje obrazki.  Często przenoszę 
swoje sny na płótno, ale też interesuje mnie oddanie ruchu w obrazie”. 

EMILIA GĄSIENICA-SETLAK (ur. 1986)

Zajmuje się malarstwem oraz grafiką warsztatową. Meritum jej zainteresowań artystycznych są kolor, 
syntetyczna kompozycja oraz ich relacje z otoczeniem.

Studiowała w pracowniach prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej i prof. Leszka Misiaka na Wydziale 
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Dyplom z aneksem graficznym w pracowni drzeworytu prof. Bogdana Migi otrzymała w 2011 roku. 

Podzielając pogląd Cycerona, głoszący, że „sztuka wymaga uznania”, wystawia chętnie i dużo, zarówno
w Polsce jak i Hiszpanii, we Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Emiratach Arabskich, 
Bułgarii oraz na Węgrzech. 
Prace Artystki znajdują się w polskich i węgierskich zbiorach muzealnych oraz kolekcjach prywatnych
w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych.
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RENATA LICHAŃSKA-MLECZKO
Fary we mgle 
Olej na płótnie 
30x40 cm  
2011 

TOMASZ SZKLAREK
Gra 
Olej na płótnie 
33x48 cm 
2021

RENATA LICHAŃSKA-MLECZKO (ur. 1962)

Zajmuje się malarstwem, ilustracją książkową i pracą wystawienniczą. 

W swoich pracach posługuje się własnym rozpoznawalnym językiem malarskim, jak drobne pociągnięcia 
farby olejnej na płótnie, widoczna fascynacja czystością techniki akwarelowej, przewaga kolorystyki zimnej, 
świadome operowanie planami. 

W 1982 roku ukończyła PLSP im. J. Fałata w Bielsku-Białej. Dyplom plastyczny realizowała w pracowni 
malarstwa i grafiki pod opieką Ireny Molik. 
Kolejne lata twórczości związała ze środowiskiem artystów krakowskich.
Członkini ZPAP Sekcji Malarskiej Okręgu Warszawskiego. 

Prace malarskie eksponowała na wystawach w Polsce jak i za granicą m. in.: w Anglii, na Litwie, w Syrii,
we Włoszech, w Egipcie. 
Zapraszana jest na wiele wydarzeń artystycznych, uczestniczy w sympozjach międzynarodowych
i plenerach malarskich.

TOMASZ SZKLAREK (ur. 1981)

Tworzy obrazy, komiksy, ilustracje oraz rysunki. Inspiruje się twórczością Andy Warhol’a, pop-artem
i komiksem tradycyjnym.
Jego Mistrzami są: Grzegorz Rosiński, Bogusław Polch, Jan Świtka, Eric Larsen.

Ukończył Wyższą Szkołę Sztuki Stosowanej „Schola Posnaniensis” w Poznaniu. 
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PAULINA LESZCZYŃSKA (POLA)
Trawy 
Olej na płótnie 
80x40 cm 
2021

WALDEMAR BOROWSKI
Magazyn snów 
Szkic na papierze 
30x20 cm  
2008

PAULINA LESZCZYŃSKA (POLA) (ur. 1974)

Przez wiele lat zajmowała się projektowaniem graficznym dla firm, realizacją autorskich programów 
artystycznych dla dzieci, malarstwem i ilustracją.
Obecnie skupia się wyłącznie na malarstwie sztalugowym i rysunku.
Ulubionym tematem malarskim są kwiaty i abstrakcje. W swych pracach dąży do deformacji form na rzecz koloru,
jego drżenia i oddziaływania.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskała w 2005 roku na wydziale Grafiki
Użytkowej w Warszawie. Wywodzi się z wielopokoleniowej rodziny o twórczych tradycjach.
Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie.

Jest autorką wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą, m.in.: w Warszawie, 
Częstochowie, Brukseli. 
 

 

WALDEMAR BOROWSKI (ur. 1979)

W 2006 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Artystycznie interesują go sny, realizm magiczny, święta geometria, paradoksy i ezoteryka.
 
W 2016 roku otrzymał III Nagrodę w Konkursie Ilustracja – Młode Pokolenie Twórców, Nagrodę Włoskiej 
Telewizji ARTE 24′ (2011) oraz Certyfikat Nowych Wzorców Sztuki (2014). 
Współpracuje z Fundacją Promocji Rdzennych Kultur „Orzeł Kondor Koliber” oraz wydawnictwami: „Okultura”
i „Nieznany Świat”. 
Jego prace zilustrowały wątki dotyczące szamanizmu w magazynie TRANS/WIZJE w filmie „The 
Pharmacratic Inquisition” (2007, USA) oraz ukazały się w „Encyklopedii Polskiej Psychodelii” Kamila Sipowicza (2013). 

Prace Artysty są obecne w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu,
Galerii Grażyny Kulczyk oraz Galerii STALOWA w Warszawie.
Znajdują się również w polskim parlamencie i w kolekcjach znanych muzyków - m.in. Andrzeja Jagodzińskiego.
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JOLANTA CABAN
Mak 
Olej na tekturze 
20x14 cm  
2015

DOMINIKA PIĘTKOWSKA
Bez tytułu 
Akwarela 
13x16 cm 
1993

JOLANTA CABAN (ur. 1962)

Studiowała w Łodzi na Wydziale Grafiki (1984-1986) i w Warszawie na Wydziale Malarstwa w Akademii 
Sztuk Pięknych (1986-1989). Uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Rajmunda Ziemskiego
i w pracowni grafiki prof. Romana Artymowskiego.

Stypendystka MKiS. W 1992 roku otrzymała stypendium rządu Francji, odbyła staż w Szkole Sztuk Pięknych w Montpellier.

Wystawy indywidualne w Polsce i we Francji, udział w wystawach zbiorowych w Polsce, Stanach Zjednoczonych 
i Argentynie.
 

DOMINIKA PIĘTKOWSKA  (ur. 1965)

Zajmuje się malarstwem olejnym i akwarelowym, ilustracją książkową, plakatem i projektowaniem graficznym.

Studiowała w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki. W 1993 roku obroniła dyplom z ilustracji 
książkowej  w pracowni Janusza Stannego. Odbyła staż w Ecole Nationale Supèrieure des Arts Dècoratifs w Paryżu.  
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LARYSA JAROMSKA
Szkic tenis z cyklu Olimpiada
Olej na płótnie 
39x40 cm 
2021

KRYSTYNA STYBURSKA
Pod miastem 
Olej i akryl na płótnie 
100x70 cm 
2020

LARYSA JAROMSKA (ur. 1972)

Artystka, malarka. Uprawia malarstwo olejne, akwarele, rysunki, projekty graficzne (grafika warsztatowa
i typografia). Pisze teksty o sztuce.

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. H. Chrostowskiej, aneks z malarstwa olejnego 
realizowała u prof. T. Pągowskiej. Dyplom z wyróżnieniem zwieńczony został udziałem w wystawie “Najlepsze dyplomy” 
organizowanej przez Narodową Galerię Sztuki-Zachęta.
Od 2020 roku pełni rolę członka zarządu Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Prace Artystki znajdują się w zbiorach m.in.: Biblioteki Narodowej, UNESCO, w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

 

KRYSTYNA STYBURSKA

Uprawia malarstwo olejne sztalugowe na płótnie. W swoim blisko 40-letnim dorobku artystycznym ma dużo obrazów 
o różnorodnej tematyce: portrety, malarstwo sakralne, pejzaże, martwe natury, kwiaty, abstrakcja, klimaty egipskie.

Absolwentka ASP w Warszawie, dyplom w 1974 roku. W1997 roku założyła Towarzystwo Artystów Plastyków 
Bemowa integrujące środowisko twórców i popularyzujące kulturę plastyczną w tej dzielnicy Warszawy. 
W 2002 roku otrzymała odznaczenie „Zasłużony Działacz Kultury” nadane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. 
W 2004 roku otrzymała „Bemowską Nagrodę“ za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury w kategorii „Twórca“ 
nadaną przez Urząd Dzielnicy Warszawa Bemowo.

Obrazy wystawiane były na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych.
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WŁADYSŁAW NIELIPIŃSKI
Dmuchawce 
Fotografia 
40x60 cm 
2002

BOŻENA KUZIO-BILSKA
Pejzaż 5 
Kolaż, jedwab malowany 
20x20 cm 
2015

WŁADYSŁAW NIELIPIŃSKI (ur. 1956) 

Kulturoznawca, animator kultury, twórca i pasjonat fotografii. Członek honorowy Fotoklubu 
Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców. 
Od 2002 roku jest instruktorem ds. fotografii i filmu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 
Komisarz i kurator Międzynarodowego Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko”, organizator 
warsztatów fotograficznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ponadto pomysłodawca
i inicjator Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki oraz serii wydawniczej:
„Fotografowie Wielkopolski”. 

Autor publikacji o historii gnieźnieńskiej fotografii: „Fotografia Gnieźnieńska w II połowie XX wieku”. 
Jego działalność to również współpraca z członkami ZPAF i Fotoklubu RP, współpraca z galeriami, 
domami kultury, organizacja plenerów, szkoleń, seminariów, konsultacji fotograficznych.

Jako autor i współautor uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. 

BOŻENA KUZIO-BILSKA (ur. 1964)

Zajmuje się malarstwem na jedwabiu, płótnie i kartonie, tkaniną unikatową, grafiką cyfrową, scenografią, 
projektowaniem kostiumów i lalek teatralnych.

Studia w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej  „Schola Posnanienssis” w Poznaniu na Wydziale Scenografii
i Wydziale Malarstwa. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa na tkaninie prof. Wojciecha Sadleya w 2000 roku.
Ukończyła Studium Techniki Teatralno-Filmowej w Łodzi. Poszukiwania drogi twórczej rozpoczęła od teatru (Teatr Pinokio, 
Teatr 77 w Łodzi). To określiło widzenie przestrzenne artystki, stało się inspiracją wielu prac. 
Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.
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FIRMA APART
ZEGAREK ALBERT RIELE Z KOLEKCJI CONCERTO  

RAKIETA TENISOWA 
ALEXANDRA ZVEREVA
z autografem i dedykacją

FIRMA JUBILERSKA APART
SZWAJCARSKI ZEGAREK ALBERT RIELE KOLEKCJA CONCERTO

Firma jubilerska APART przekazała na tegoroczną aukcję szwajcarski zegarek marki Albert Riele
z kolekcji CONCERTO.

HISTORIA MARKI ALBERT RIELE

Jest rok 1881. W Szwajcarii – ojczyźnie zegarmistrzostwa – powstaje tradycyjne atelier zegarkowe pod szyldem 
R. Albert Riele. Od tamtego czasu, Albert Riele, stał się marką nowoczesną, z oddającym jej charakter, gustownym 
logotypem oraz całą plejadą wyśmienitych czasomierzy Swiss Made.

Albert Riele odważnie realizuje doskonałe rozwiązania w świeżym, nowoczesnym duchu. Jest odpowiedzią 
na pytanie, jak powinien wyglądać współczesny zegarek wyższej klasy. Design czasomierzy Albert Riele 
to spotkanie tradycji, będącej swoistą miarą szyku, z pełną młodzieńczej energii wizją zdolnych projektantów. 

Kolekcja Concerto utrzymana jest w kanonie Albert Riele i w pełni oddająca jego ideały. Bogactwo 
wysmakowanych i przemyślanych w każdym szczególe modeli – każdy z nich daje poczucie zadowolenia, 
porównywalne z delektowaniem się mistrzowskim wykonaniem Twojej ulubionej muzyki. W linii tej warte 
wyróżnienia są gustowne czasomierze z mechanizmami automatycznymi oraz wygodne, bardzo cienkie 
zegarki z mechanizmami kwarcowymi.

Zegarek męski Albert Riele
Kolekcja: Concerto

Mechanizm: Kwarcowy
Kaliber: ETA 955.112
Cechy: zegarek szwajcarski, datownik, wskazówkowy, 
sekundnik, wskaźnik zużycia baterii
Rodzaj koperty: Stal
Wymiary koperty: 40 mm
Szkło: Szafirowe antyrefleksyjne
Pasek/bransoleta: Pasek skórzany
Zapięcie: Motylkowe
Wodoszczelność: 50 m

RAKIETA TENISOWA Z AUTOGRAFEM I DEDYKACJĄ ALEXANDRA ZVEREVA

Rakieta tenisowa Head z autografem i dedykacją niemieckiego tenisisty Alexandra Zvereva, przekazana na aukcję podczas 
tegorocznego turnieju tenisowego w Halle.

Rakietę tenisową podpisaną specjalnie na XV edycję „Tennis Art” otrzymaliśmy dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
i wsparciu naszego Ambasadora – tenisisty Łukasza Kubota. 

ALEXANDER „SASCHA” ZVEREV (ur. 1997)

Niemiecki tenisista rosyjskiego pochodzenia. Reprezentant Niemiec w Pucharze Davisa, triumfator ATP 
World Tour Finals 2018 w Londynie (Turniej Mistrzów) oraz zwycięzca wielkoszlemowego Australian Open 
w grze pojedynczej chłopców.

W listopadzie 2018 roku osiągnął swój największy sukces w karierze, pokonując w finale turnieju ATP 
World Tour Finals w Londynie Novaka Djokovicia. Tym samym, został najmłodszym zwycięzcą turnieju 
Masters od dekady. W swoim dorobku ma również tytuły rangi ATP World Tour Masters 1000, za zwycięstwa
 w turniejach: w Rzymie, Miami, Madrycie oraz Montrealu, w którym pokonał Rogera Federera.

Zverev podczas igrzysk olimpijskich w Tokio zdobył złoty medal olimpijski w rywalizacji singlistów. 
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KOSZULKA WIMBLEDON 
z autografem
HUBERTA HURKACZA

KOSZULKA OLIMPIJSKA TOKIO 2020
z autografem i dedykacją
HUBERTA HURKACZA

KOSZULKA WIMBLEDON Z AUTOGRAFEM HUBERTA HURKACZA  

Oryginalna koszulka Wimbledon z autografem polskiego tenisisty Huberta Hurkacza, przekazana na aukcję 
przez Prezesa Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego Pana Pawła Bursiga.

HUBERT HURKACZ (ur. 1997)

Reprezentant kraju w Pucharze Davisa, triumfator profesjonalnych turniejów rangi ATP Tour, ATP 
Challenger Tour i ITF Men’s Circuit, finalista Australian Open 2015 w grze podwójnej chłopców,
medalista mistrzostw Polski i halowych mistrzostw Polski juniorów. 
Pierwszy polski triumfator turnieju ATP Tour Masters 1000 w Miami w 2021 roku. Drugi polski półfinalista 
Wimbledonu w grze pojedynczej mężczyzn.
Najwyżej sklasyfikowany w rankingu ATP Tour w singlu był na 11. miejscu (12 lipca 2021), 
a w deblu na 63. pozycji (21 czerwca 2021). 

KOSZULKA OLIMPIJSKA TOKIO 2020 Z AUTOGRAFEM I DEDYKACJĄ HUBERTA HURKACZA)

Koszulka olimpijska Yonex, z autografem i dedykacją Huberta Hurkacza, w której wystąpił podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 
Tokio 2020. 

Koszulkę podpisaną specjalnie na XV edycję „Tennis Art” otrzymaliśmy dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
i wsparciu naszego Ambasadora – tenisisty Łukasza Kubota. 
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STRÓJ OLIMPIJSKI TOKIO 2020 
(koszulka i spodenki)
z autografem i dedykacją
ŁUKASZA KUBOTA 

KOSZULKA 4F
z autografem i dedykacją
ŁUKASZA KUBOTA 

STRÓJ OLIMPIJSKI TOKIO 2020 (KOSZULKA I SPODENKI)
 Z AUTOGRAFEM I DEDYKACJĄ ŁUKASZA KUBOTA
  

Strój olimpijski 4F (koszulka i spodenki), z autografem i dedykacją Łukasza Kubota, w którym wystąpił podczas Letnich 
Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. 

Strój ze specjalną dedykacją naszego Ambasadora na XV edycję „Tennis Art”.

ŁUKASZ KUBOT (ur. 1982)

Polski tenisista, triumfator Australian Open 2014 i Wimbledonu 2017 w grze podwójnej, lider rankingu ATP deblistów, 
zwycięzca 27 turniejów deblowych ATP Tour oraz finalista 2 turniejów singlowych ATP Tour i 21 turniejów deblowych ATP 
Tour. Reprezentant Polski w Pucharze Davisa od 2001.

KOSZULKA 4F Z AUTOGRAFEM I DEDYKACJĄ ŁUKASZA KUBOTA

Koszulka 4F z autografem i dedykacją Łukasza Kubota. 

Koszulka ze specjalną dedykacją naszego Ambasadora na XV edycję „Tennis Art”.
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PAŁAC MIERZĘCIN WELLNESS & WINE RESORT 
VOUCHER

Opracowanie redakcyjne (redakcja merytoryczna, redakcja techniczna, korekty) – Alicja Kaczmarek

Fotografie – Monika Ziętarska

Opracowanie graficzne – Dariusz Wnykowicz i Projekt 11

Skład, łamanie oraz druk – Projekt 11

Prowadzenie aukcji – Grażyna Banaszkiewicz

Niniejszy katalog, w tym wszelkie zawarte w nim opisy i zdjęcia, podlega ochronie, na podstawie ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie katalogu w całości lub części bez  
uprzedniej zgody stanowi naruszenie praw majątkowych.

PAŁAC MIERZĘCIN WELLNESS & WINE RESORT
  

Położony na skraju Drawieńskiego Parku Narodowego Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort to rozległy majątek, 
odrestaurowany z troskliwością i pasją. Poza pałacem, stanowiącym klasyczny przykład rezydencji romantycznej, na uwagę 
zasługują zabudowania folwarczne. W części z nich znajdują się pokoje oraz najważniejsze i unikatowe atrakcje obiektu. 

Pobliska Winnica Pałac Mierzęcin, przetwórnia i Piwnica Win wyróżnia to miejsce wśród wielu odnawianych w ostatnim 
czasie pałaców i zamków. Winnica jest sercem majątku. To tu, na prawie 9 hektarach uprawia się 19 szczepów winorośli. 

Niespotykaną na skalę krajową wartością jest wykorzystywanie w pałacowym SPA owoców z własnej winnicy do zabiegów 
odmładzających i relaksacyjnych. Grape Spa obejmuje strefę zabiegową z łaźnią winną i gabinetami. Strefa wellness składa 
się z kompleksu jedenastu saun, łaźni, grot i wypoczywalni oraz basenu rekreacyjnego. W strefie wodnej znajduje się 
jacuzzi. Do dyspozycji gości jest także strefa fitness z siłownią wyposażoną w sprzęt kardio i do ćwiczeń siłowych, sala 
lustrzana do zajęć aerobiku, strechingu i jogi. Strefa Spa & Wellness usytuowana w odrestaurowanej części folwarku zajmuje 
powierzchnię 2000 m2.

Entuzjaści aktywnego spędzania czasu mogą skorzystać z kortu tenisowego, bowlingu, fitnessu, basenu albo wypożyczyć 
rower. Organizowane są tu spływy kajakowe po malowniczych mniejszych i większych rzekach o krystalicznie czystej 
wodzie. Dla gości przygotowano 85 komfortowych pokoi, usytuowanych w Pałacu, Oficynie, Folwarku i Starej Stodole.

VOUCHER

o wartości 2450 złotych
ważny do 30.04.2022
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