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Szanowni Państwo! 

Ziewamy, kiedy ktoś ziewa, uśmiechamy się, 
kiedy kogoś uśmiechniętego widzimy, sy-
czymy z bólu, kiedy wkłada rękę do ognia, 
a pomagamy, kiedy pomocy potrzebuje. 
Tego uczucia nie możemy zdefiniować, do-
tknąć ani usłyszeć, możemy je tylko wy-
czuć, możemy pielęgnować i rozwijać, bo 
jest piękne. Są tacy, którzy powiedzą, że to 
wszystko dzieje się dzięki neuronom lustrza-
nym, ale ja wolałabym widzieć w tym umie-
jętność. A nazywamy ją empatią. 

Empatia jest nam znana, można powie-
dzieć, że nawet modna, chociaż nie jest tak 
powszechna, jak byśmy chcieli. Zdarzają się 
okresy jej wzrostu w wymiarze społecznym, 
i są czasy, kiedy wraca do swojego codzien-

nego poziomu. Dawno nie odczuwaliśmy jej 
w takim natężeniu, jak po 24 lutym, po nocy 
rosyjskiej agresji na Ukrainę. 

Masowa, oddolna, obywatelska pomoc dla 
wszystkich uciekających przed hukiem 
strzałów, pożogą pożarów i tragedią śmier-
ci stała się odruchem naturalnym. Widzimy 
ją codziennie w programach telewizyjnych 
i relacjach w mediach społecznościowych. 
Banałem byłoby mówić, że jako sąsiedzi 
Ukraińców zdaliśmy ten test celująco. Nie 
o testy bowiem, ani o ich zdawanie, tu cho-
dzi. Nasze wsparcie potwierdza nasze czło-
wieczeństwo w czasach, kiedy nie wszyscy, 
nawet jeżeli pod rozkazami dowódców, po-
trafimy je zachować. Potrzeba pomocy rodzi 
się w nas po to, byśmy w nasze człowieczeń-
stwo nie zwątpili.

Z drżeniem nadziei przyjęłam więc infor-
mację o akcji gorzowskich i okolicznych ar-
tystów, którzy swoje prace wystawili na au-
kcję charytatywną przeznaczoną na pomoc 
dla ofiar wojny w Ukrainie. Z drżeniem nie 
dlatego, że wątpiłam choć przez moment 
w powodzenie tak szczytnego projektu, ale 
dlatego, że utwierdza mnie on w przekona-
niu, że ludzi dobrej woli jest więcej. W tym 
miejscu, w tej sytuacji są ludzie, którzy mogą 
pomóc i pomagają: nasi, gorzowscy artyści 
dla Ukrainy!

Krystyna Sibińska



Fisheclectic to gorzowski zespół, który 
powstał jako projekt małżeństwa Joanny 
i Łukasza Kupczyńskich – muzyków, kom-
pozytorów, filologów. Po latach zbierania 
doświadczeń muzycznych i życiowych po-
stanowili zrealizować swoje twórcze ma-
rzenie i wydać album, w którym ważne dla 
nich, duchowe treści zostały ubrane w kre-
atywne, a nawet alternatywne brzmienia. 

To co miało być jednorazowym uwolnie-
niem twórczej energii stało się muzyczną 
i duchową misją zespołu, docierając do 
serc tysięcy słuchaczy, ceniących szcze-
rość przekazu i nietuzinkowy, eklektycz-
ny styl muzyczny. Nagrali trzy płyty, a ich 
piosenki słuchane są w 61 krajach świata 
i mają ponad 12 milionów odsłon w serwi-
sie YouTube!

Program Imprezy

Otwarcie wystawy
I część koncertu zespołu Fisheclectic
Aukcja prac
II część koncertu zespołu Fisheclectic
Aukcja prac

18.00
18.30-18.50 
18.50-19.20 
19.20-19.40
19.40-20.10



Michał Bajsarowicz 
Akt, 2022, technika mieszana 

na płótnie, 80 x 120 cm
cena wywoławcza: 1500 PLN 

O artyście. Absolwent Akademii Sztuk Pięk-
nych w Poznaniu (1985-1992), członek ZPAP.
Jego twórczość skoncentrowana jest na 
człowieku. Ten uniwersalny temat, porusza-
ny w sztuce od jej początków i trwający po 

Katalog dzieł sztuki
przekazanych na aukcję

współczesność, prawie całkowicie zdomino-
wał jego artystyczną przestrzeń. Nie szuka 
w człowieku piękna i prostej estetyki, lecz 
traktuje go jako zaczyn do głębszych rozwa-
żań w materii obrazów i form rzeźbiarskich. 
Kompozycje te zawierają w sobie wszystkie 
cechy zjawiska jakim jest człowiek, a jest 
ich nieskończenie wiele… Autor licznych wy-
staw indywidualnych i uczestnik sympozjów 
w kraju i zagranicą.

Prace będą licytowane wg poniższej kolejności 



Zofia Bilińska
Macierzyństwo, 1990
ceramika, 33 x 45 cm

cena wywoławcza: 900 PLN 

Magdalena Ćwiertnia
Martwa natura, 2019
technika własna, 30 x 42 cm
cena wywoławcza: 300 PLN 

O artystce. Artystka plastyk, ilustratorka 
i scenografka teatralna. Członkini ZPAP. Ab-
solwentka Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka (Wydział Sztuk Pięknych, 1978) i PWSSP 
we Wrocławiu. Uprawia malarstwo oraz 
grafikę warsztatową i wydawniczą. Uczyła 
plastyki (m. in. w Szkole Podstawowej nr 1 
w Gorzowie Wlkp.) Była redaktorem tech-
nicznym „Tygodnika Gorzowskiego”, „Ziemi 
Gorzowskiej” i czasopisma „Lamus”. Przygo-
towała szatę graficzną miesięcznika infor-
macyjno-kulturalnego „Arsenał Gorzowski” 
i czasopisma „TRAKT”. Pierwszą indywidu-
alną wystawę w Gorzowie zaprezentowała 
w 1982 roku. Jest autorką scenografii do kil-
kunastu sztuk. Opracowała graficznie po-
nad 200 książek, w tym książki dla dzieci, al-
bumy sztuki i tomiki z poezją. Wydała kilka 
tek grafik i rysunków z widokami Gorzowa 
(np. Teka gorzowska, 1994).

O artystce. Studiowała w Państwowej Wyż-
szej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu 
na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby. 
Dyplom z rzeźby u prof. Magdaleny Wię-
cek-Wnuk. W Gorzowie mieszka od 1976 
roku. Tworzy rzeźby pomnikowe i kame-
ralne, płaskorzeźby, medale, grafikę. Inicja-
torka i organizatorka, a także uczestniczka 
międzynarodowych plenerów rzeźbiarskich 
w Polsce i za granicą. Prezentowała swoje 
prace na wielu wystawach indywidualnych 
w Polsce, Niemczech, Francji, Belgii. Naj-
bardziej reprezentatywne dla Zofii Bilińskiej 
są rzeźby pełne: pomnikowe, kompozy-
cje do fontann, usytuowane w przestrzeni 
miejskiej Gorzowa Wlkp, takie jak: Fontan-
na Paukscha, pomnik Papuszy, Jana Kor-
cza, Pawła Zacharka, Pomnik Więźniarek 
Ravensbruck, „Ptaki”. Laureatka wielu na-
gród, m. in. „MOTYLA” nagrody kulturalnej 
prezydenta Gorzowa. W 2018 roku została 
uhonorowana przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Medalem Zasłużony 
Kulturze „GLORIA ARTIS”.



Jerzy Gąsiorek
Anioł z Ukrainy, 2022

asamblaż, 50 x 88 cm
cena wywoławcza: 250 PLN

O artyście. Mieszka w Dankowie, ukończył 
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu w Ka-
tedrze Fotografii. Dyplom zrealizował u pro-
fesora Piotra Wołyńskiego i dr hab. Piotra 
Chojnackiego. Promotorem pracy dyplomo-
wej była dr hab. Marianna Michałowska. Do-

świadczanie i stosunek do niemieckiej archi-
tektury na terenach odzyskanych po 1945 
roku, to przewodni temat pracy „Tankow”. 
Gwałt  architektury. Tego doświadczania po-
szukuje w Dankowie, który jeszcze w stycz-
niu w 1945 roku nazywał się „Tankow”.

Tomasz Hołyński
Drzewo w Ogardach, 2020
Fotografia wielkoformatowa, 18 x 24 cm 
Wykonane techniką mokrego 
kolodionu w trakcie warsztatów 
fotograficznych w Dankowie.
cena wywoławcza: 300 PLN

O artyście. Urodził się w1941 roku w Gra-
nowcu. Od roku 1960 mieszkał w Gorzowie 
Wlkp.,   a od 1970 związany jest z Santo-
kiem. Studiował na Wydziale Filozoficzno
-Historycznym Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Studia podyplo-
mowe z muzealnictwa i wystawiennic-
twa ukończył na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Do 1977 roku pra-
cował w szkole średniej jako nauczyciel, 
a następnie w gorzowskim Muzeum pro-
wadził galerię sztuki współczesnej – Ofi-
cyna. W latach 1980-2006 kierował galerią 
sztuki BWA w Gorzowie Wlkp. Zajmuje się 
wystawiennictwem i architekturą wnętrz. 
Tworzy od lat sześćdziesiątych, głównie 
asamblaże i rzeźby. Wystawiał w Salonach 
Jesiennych województwa lubuskiego oraz 
na międzynarodowych wystawach tema-
tycznych Ars Principia (2014), Projekt (2016) 
i Znaki Apokalipsy w Toruniu (2020). Był ini-
cjatorem i organizatorem Biennale Sztuki 
Sakralnej w Gorzowie Wlkp. (dwukrotnie 
uhonorowany medalami za prezentowane 
prace). W 1995 roku otrzymał nagrodę im. 
Brata Alberta, w 2020 Laur Kultury Starosty 
Ostrowskiego oraz w 2021 odznakę Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej. Ma stałą ekspozy-
cję prac w WiMBP w Gorzowie Wlkp. i trzy 
realizacje plenerowe dróg krzyżowych 
w Wilnie, Paradyżu i Gorzowie Wlkp. 



Bogusław Jagiełło
Syros w południe, 2012
olej na płótnie, 20 x 40 cm
cena wywoławcza: 750 PLN

O artyście. Urodził się w 1960 roku w Go-
rzowie Wielkopolskim. Studiował Państwo-
wej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Poznaniu (kierunek grafika warsztatowa) 
w latach 1979-1984. Dyplom uzyskał w pra-
cowni technik metalowych prof. Tadeusza 
Jackowskiego. Dwukrotny stypendysta Mi-
nistra Kultury i Sztuki. Zajmuje się grafiką 
warsztatową, użytkową, rysunkiem, malar-
stwem. Autor plakatów teatralnych i rekla-
mowych. Twórca aranżacji sakralnych i wielu 
witraży. Laureat wielu nagród, m. in. Nagro-
dy EuroAfrica (XXIV Festiwal Polskiego Ma-
larstwa Współczesnego, Szczecin, 2012).

Agata Kaczuk-Jagielnik
Wschodni wiatr, 2021
olej na płótnie, 35 x 50 cm
cena wywoławcza: 950 PLN

O artystce. „Absolwentka Liceum Plastycz-
nego w Szczecinie (1990) i ASP w Poznaniu, 
w której studiowała w latach 1991-1996. Jest 
czynną artystką. Świadczy o tym bogaty 

dorobek: kilkadziesiąt wystaw zbiorowych 
i indywidualnych w kraju i za granicą. Mia-
łem możliwość uczestniczyć razem z Panią 
Agatą w jednym z plenerów artystycznych, 
gdzie widziałem drogę powstawania obra-
zów: od wybrania motywu, poprzez pomysł, 
aż do dzieła finalnego. Towarzyszy Jej przy 
tym ogromna emocja tworzenia. Prace po-
wstają przede wszystkim w plenerze. Sztu-
ka Agaty Kaczuk -Jagielnik wynika z głę-
bokiego zafascynowania przyrodą całym 
bogactwem form, koloru i zjawisk. Obrazy 
są emocjonalną warstwą przeżycia i zapi-
su plastycznego. Bogata struktura materii 
malarskiej pozwala wydobywać subtelne, 
a czasem nawet liryczne walory autono-
micznej formy. Każdy temat wywołuje po-
trzebę nowych poszukiwań twórczych, dia-
logu artysty z naturą. Spójność dogłębnego 
drążenia i analizowania natury w połączeniu 
ze spontanicznością tworzenia stanowią 
dominującą cechę postawy twórczej Pani 
Agaty. (...) Jest pełna pokory do swojej twór-
czości, co pozwala Jej dogłębnie korzystać 
ze swoich doświadczeń malarskich. Nie-
przerwalnie trwa przygoda z malarstwem 
i niech tak pozostanie jak najdłużej. Nie 
przesadzę, mówiąc, że Pani Agata jest cen-
nym nabytkiem dla polskiej kultury.”

Dr hab. Zdzisław Żmudziński  
Profesor nadzwyczajny Akademii  

im. Jana Długosza w Częstochowie



O artyście. Błąka się między znakiem a cha-
osem. Musi przeżywać zwykłe sprawy żeby 
mieć o czym rysować. W jego bestiariuszu 
wciąż powtarzają się psy, małpy pojazdy 

i wiocha. Karmi się spleenem, kolekcjonuje 
porzuconą materię i lokalne pejzaże. Póki 
starczy na ryż i kawę pracuje dla abstrakcji.

Krzysztof Matuszak
Dwóch Django, 2020
akryl na płótnie, 
120 x 80 cm
cena wywoławcza: 
1000 PLN

O artyście. Ukończył Uniwersytet Artystycz-
ny w Poznaniu (WEA) z wynikiem celującym 
(2001-2006). Dyplom z malarstwa zrealizo-
wał w pracowni prof. Andrzeja Leśnika. Na 
co dzień zajmuje się grafiką komputerową 
oraz malarstwem akrylowym i pastelowym. 
Od 2021 roku pracuje w Centrum Kultury 
i Rekreacji w Santoku. Brał udział w kilku-

nastu wystawach zbiorowych oraz kilku 
indywidualnych. Jest mężem Ewy Niśkie-
wicz-Krawczyk, z którą ma 10-letniego syna 
Tymoteusza. Mieszka w Gorzowie Wlkp. 
Przez ostatnie dwa lata intensywnie pra-
cował twórczo w technice pasteli olejnych, 
dzięki czemu powstało sto kilkadziesiąt prac. 
radoslaw_krawczyk@tlen.pl, sztukaducha.pl

Radosław Krawczyk
Winter’s composition III, 2022
pastele olejne, 60 x 40 cm
cena wywoławcza: 700 PLN



Janusz Moraczewski
Balkon, 2012
olej na płótnie, 110 x 100 cm
cena wywoławcza: 1000 PLN 

O artyście. Urodził się w 1959 
roku. Ukończył Państwowa 
Wyższą Szkołę Sztuk Pla-
stycznych w Poznaniu. Miesz-
ka w Myśliborzu. Pracuje 
w Muzeum Pojezierza My-
śliborskiego, gdzie prowadzi 
Ośrodek Edukacji Plastycznej 
stanowiący oddział tegoż 
muzeum. Zajmuje się malar-
stwem, rysunkiem i grafiką 
warsztatową. Swoje prace 
pokazywał na wielu wysta-
wach w kraju i za granicą. 

O artystce. Urodziła się w Gdańsku. Studia 
ukończyła w Akademii Sztuk Pięknych w Po-
znaniu. Dyplom uzyskała w pracowni rzeź-
by prof. Kazimierza Raby. Obecnie mieszka 
z mężem i synem w Gorzowie Wlkp. Na swo-
jej ścieżce artystycznej doświadczała róż-
nych dyscyplin sztuki: malarstwa, rysunku, 
rzeźby, filmu. Realizowała autorskie warsz-

taty twórcze dla dzieci i młodzieży. Wspólnie 
z mężem Radosławem Krawczykiem zdoby-
li nagrody za zrealizowane filmy krótkome-
trażowe. Brała udział w kilkunastu wysta-
wach zbiorowych oraz kilku indywidualnych. 
Obecnie głównie zajmuje się malarstwem.
ewa_niskiewiczkrawczyk@tlen.pl
sztukaducha.pl

Ewa Niśkiewicz-Krawczyk
Powstań, zajaśnij, gdyż 
zjawiła się twoja światłość, 
a chwała Pańska rozbłysła 
nad tobą, 2021
technika własna, 80 x 60 cm
cena wywoławcza: 1000 PLN 



Wojciech Plust
Muzyczne impresje santockie, 2011
olej na płótnie, 73 x 100 cm
Cena wywoławcza: 1100 PLN

O artyście. Urodzony 10.06.1958 r. w Pozna-
niu. Absolwent Państwowej Wyższej Szko-
ły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Członek 
ZPAP. W 1997 r. otworzył pierwszą w Gorzo-
wie autorską galerię, którą potem przekazał 
grupie plastyków działających przy Uniwer-
sytecie Trzeciego Wieku; teraz ma pracow-
nię w Santoku, gdzie mieszka od lutego 
2015 r. Każdego roku jeździł na kilka plene-
rów malarskich  (Polska, Słowacja, Włochy, 
Niemcy, Portugalia). W latach 2017 oraz 2018 
był pomysłodawcą i komisarzem pleneru 
w Santoku. W roku 2021 był uczestnikiem 
trzeciej edycji tego pleneru. 

Krzysztof Swaryczewski
Jemioła na szczęście, 2021
akryl na płótnie, 60x40 cm
cena wywoławcza: 400 PLN

O artyście. Urodzony w Drezdenku 1962 
roku. Po ukończeniu Liceum Plastyczne-
go w Zielonej Górze studiował na PWSSP 
w Poznaniu. Ukończył dwa wydziały: wy-
chowanie plastyczne i grafikę warsztatową. 
Dyplom artystyczny w pracowni litografii 
pod okiem Lucjana Mianowskiego. Zatrud-
niał się w wydawnictwach i firmach jako 
plastyk i fotograf. Przez wiele lat prowadził 
własny zakład reklamowy, oraz autorską 
,,Galerię Zieloną” w Strzelcach Krajeńskich. 
Był pedagogiem w Liceum Plastycznym 
w Gorzowie Wlkp. ucząc młodzieży reklamy 
oraz rysunku i malarstwa. 



Iwona Markowicz-Winiecka
Córka nadziei, dzieciom Ukrainy
olej na płótnie, 2022, 40 x 40 cm

cena wywoławcza: 950 PLN 

Irena Zakrzewska-Smoleń
Bukiet jesienny, 2019
suchy pastel, 50 x 66 cm
cena wywoławcza: 400 PLN
 
O artystce. Od 2016 członkini Związku 
Polskich Artystów Plastyków. Dla malar-
stwa porzuciła dwa zawody wyuczone 
i zaczęła realizować swoje marzenia. Ma-
luje od 2000 roku, a od 2003 swoje pra-
ce zaprezentowała na ponad trzydziestu 
wystawach indywidualnych oraz wielu 
wystawach zbiorowych, poplenerowych, 
konkursach, i przeglądach. Wzięła udział 
w kilkudziesięciu plenerach malarskich.

O artystce. Urodzona w 1956 roku 
w Szczecinie. Mieszka i tworzy w Gorzo-
wie Wielkopolskim. W 1986 r. ukończyła 
Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pla-
stycznych w Poznaniu. Studiowała pod 
kierunkiem prof. Wacława Twarowskie-
go (malarstwo) i prof. Andrzeja Załeckie-
go (grafika). Poza programem pobierała 
nauki z dziedziny litografii w pracowni 
prof. Lucjana Mianowskiego. W 1986 r. 
uzyskała dyplom magistra wychowania 
plastycznego. Od 2002 roku jest człon-
kiem Związku Polskich Artystów Plasty-
ków / Oddział w Szczecinie. Od 1989 roku 
bierze udział w wystawach zbiorowych, 
a od 1996 roku wystawia indywidualnie. 
Od 1996 roku uczestniczy w malarskich 
plenerach artystycznych. Zrealizowa-
ła ponad 20 wystaw indywidualnych 
i uczestniczyła w ponad pięćdziesięciu 
wystawach zbiorowych. Tworzy w zakre-
sie malarstwa, rysunku i projektowania 
graficznego. Tel. +48 508284886
email: iwonamarkowiczwiniecka@wp.pl
 
 



Patronat: 

Poseł na Sejm RP Krystyna Sibińska
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki

Organizatorzy i partnerzy:

Patronat medialny:

Druk: drukarnia Verso
Projekt folderu i skład: Radosław Krawczyk (Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku)

Szczęście
nie jest rezultatem tego, co zdobywamy

 – ale tego, co dajemy. 

Ben Carson

Informacje dotyczące aukcji:

Regulamin aukcji do wglądu u organizatora. 
Kontakt: romankiewicz@heck.pl

Wpłaty za wylicytowane przedmioty będzie można
przekazywać w gotówce podczas imprezy lub na konto,
którego numer zostanie podany na miejscu wydarzenia.

Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany
Fundacji Ukraina.


