Charytatywna Aukcja Sztuki
Refugees Welcome
Aukcja odbędzie się
w niedzielę 16 czerwca o godzinie 18.00
Można wziąć w niej udział osobiście
w Muzeum nad Wisłą w Warszawie
lub online poprzez portal Artinfo.pl
– zapraszamy już teraz
do zapisywania się na aukcję.

Więcej informacji na stronie refugees-welcome.pl/aukcja
i na wydarzeniu na FB
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom,
współorganizatorom, wolontariuszom oraz partnerom aukcji.

16 czerwca, godz. 18.00
Bistro Paloma nad Wisłą
Muzeum nad Wisłą w Warszawie

Szanowni Państwo,
Z radością przedstawiamy Państwu katalog tegorocznej
charytatywnej Aukcji Sztuki Refugees Welcome.
Dzięki hojności artystek, artystów i galerii z całej
Polski, na aukcji wystawionych zostanie ponad 50 dzieł
zróżnicowanych w formie i przekazie, jednak spojonych ideą
szacunku dla każdego człowieka i budowania więzi ponad
podziałami. Jednym z fundamentalnych elementów sztuki
jest wrażliwość. Wrażliwość na otaczający nas świat, na drugą
osobę, na przestrzeń naszego życia. Po raz kolejny te dwie
wartości – szacunek i wrażliwość – mają okazję spotkać się,
by razem tworzyć nową kulturę powitania.
Cały dochód z aukcji zostanie przekazany na działanie dwóch
programów Fundacji Ocalenie: Refugees Welcome Polska
i Centrum Pomocy Cudzoziemcom. Dzięki Refugees Welcome
kolejni uchodźcy zamieszkają w domach warszawiaków.
Dostaną wsparcie wolontariuszy i pracowników Fundacji.
Dzięki temu szybko się usamodzielnią – uczestnicy programu
potrzebują średnio jedynie 6 miesięcy, aby znaleźć w stolicy
pracę i wynająć własne mieszkanie! Wielu gospodarzy
decyduje się ponownie przyjąć uchodźców pod swój
dach. Fantastyczny wynik zeszłorocznej aukcji – ponad
75 tys. złotych – pozwolił na pokrycie całorocznych kosztów
prowadzenia programu Refugees Welcome Polska, a także
przekazanie istotnej kwoty Centrum Pomocy Cudzoziemcom.

Na ostatnich stronach katalogu znajdą Państwo
więcej informacji o Fundacji i podsumowanie działań
przeprowadzonych w 2018 roku.
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ADAM ADACH
Historical Revenge, 2018
—

akryl, pastel suchy, papier
—

58,5 x 41,5 cm
—

sygn. p.d.
CENA WYWOŁAWCZA

5000 zł

ADAM ADACH (ur. 1962) malarz.
Absolwent École nationale
supérieure des beaux-arts w Lyonie
i Paryżu. Jego prace znajdują się
m.in. w kolekcji Centre Pompidou
w Paryżu. W swoich pracach
łączy wątki autobiograficzne
z powszechnie znanymi obrazami
kultury i historii.
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PAWEŁ ALTHAMER
Retrospektywa, 2008
—

12 figurek z cyny, walizka
—

17,5 x 24 x 8 cm
—

ed. 38
—

dołączony certyfikat
autentyczności
CENA WYWOŁAWCZA

10 000 zł
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PAWEŁ ALTHAMER (ur. 1967)
artysta wizualny, rzeźbiarz,
performer, aktywista, twórca
instalacji i performatywnych
akcji angażujących wybrane
grupy społeczne. Absolwent
warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych, dyplomant pracowni
Grzegorza Kowalskiego. Jeden
z najbardziej uznanych polskich
artystów współczesnych. Laureat
nagrody Vincenta van Gogha
(2004) oraz Nagrody Specjalnej
Paszportów „Polityki” w kategorii
Kreator Kultury (2010).

ALICJA BIELAWSKA
Miejsca, 2019
—

linoryt, papier
—

65 x 99 cm w oprawie
—

sygn. p.d.
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł
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ALICJA BIELAWSKA (ur. 1980)
autorka rzeźb, instalacji, rysunków,
poezji. Absolwentka Gerrit Rietveld
Academie w Amsterdamie.
Jej prace koncentrują się wokół
materialnej sfery codzienności
i relacji pomiędzy przedmiotami,

wnętrzami, a wspomnieniami.
W twórczości Bielawskiej centralna
jest względność naszej percepcji
oraz rola pamięci. W 2016 roku
nominowana do nagrody
Paszporty „Polityki”.

TYMEK BOROWSKI
Bez tytułu, 2019
—

olej, płótno
—

25 x 20 cm
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—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

2000 zł

TYMEK BOROWSKI (ur. 1984)
artysta wizualny. Absolwent
warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Dwa główne obszary
jego twórczości to malarstwo,
głównie pół-abstrakcyjne
portrety i „krajobrazy”
przedstawiające różne zjawiska
świata materialnego, oraz
eksperymentalne, narracyjne
formy, takie jak filmy, zdjęcia
cyfrowe i animacje 3D. Laureat
Paszportów „Polityki” w kategorii
Sztuki wizualne za rok 2016.

DOROTA BUCZKOWSKA
Bez tytułu z cyklu
Rok w sanatorium, 2016
—

kolaż, papier
—

30 x 28 cm w oprawie
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł

DOROTA BUCZKOWSKA (ur. 1971)
malarka, rzeźbiarka, autorka
rysunków i fotografii. Absolwentka
Wydziału Rzeźby oraz Wydziału
Konserwacji i Restauracji Dzieł
Sztuki na warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Wystawiała
swoje prace między innymi
w Zachęcie – Narodowej
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Galerii Sztuki i Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski.
Jej sztukę charakteryzuje
specyficzne, autorskie operowanie
świetlistością zastosowanych
barw. Artystka podejmuje wątki
integrowania traumy, oswajania
tego, co wyparte.

MATEUSZ CHORÓBSKI
Better Lay Low, 2018
—

stal, guma
—

92 x 74 x 25 cm
—

dołączony certyfikat
autentyczności
CENA WYWOŁAWCZA

5000 zł
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MATEUSZ CHORÓBSKI (ur. 1987)
artysta, twórca krótkich filmów
wideo, aranżacji przestrzennych.
Absolwent Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu
(2011), Pracowni Działań
Przestrzennych w Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie
(2013) oraz Międzywydziałowej
Specjalności Multimedialnej

na Uniwersytecie Muzycznym
Fryderyka Chopina w Warszawie.
Stypendysta MKiDN (2014),
Ministra Edukacji Narodowej
(2012). Swoje prace pokazywał
na wystawach indywidualnych,
m.in. „Moszczenie” wraz z Ronit
Porat w Fundacji Asymetria
w Warszawie (2015), „Niebieski
ptak” w Zonie Sztuki Aktualnej

w Szczecinie (2015), „Opętało mnie
słońce i miałem ochotę się śmiać”
w Galerii Arsenał w Białymstoku
(2015), oraz grupowych:
„Gateways” w KUMU w Tallinie
(2011) oraz „Precipitations”
w Another Vacant Space,
w ramach Berlin Art Week (2014).

MIKOŁAJ CHYLAK
Bez tytułu, 2018
—

serigrafia, papier
—

45 x 35 cm
—

ed. 3/10
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

500 zł
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MIKOŁAJ CHYLAK (ur. 1975)
malarz, twórca wizualizacji do
koncertów muzyki współczesnej.
Absolwent wydziału Malarstwa
na warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Prowadzi pracownię
malarstwa i rysunku na Wydziale
Wzornictwa Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie.

MARTYNA CZECH
Psychepatos, 2018
—

olej, płótno
—

50 x 40 cm
—

sygn. na odwrocie
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CENA WYWOŁAWCZA

2000 zł

MARTYNA CZECH (ur. 1990)
malarka. Absolwentka
katowickiej Akademii Sztuk
Pięknych, zwyciężczyni 42.
Biennale Malarstwa Bielska Jesień
w 2015 roku. Charakterystyczne dla
jej twórczości są pełne ekspresji
obrazy ukazujące w neonowych
kolorach cierpienie zwierząt,
motywy powszechnie kojarzone
ze śmiercią czy rozkładem.

JAN DIEHL-MICHAŁOWSKI
Czerwonym klinem
bij Białych, 2018
—

sitodruk, papier offsetowy
Munken Kristall Rough 120 g/m²
—

dyptyk, 2 x 50 x 70 cm
—

ed. 4/25
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

500 zł

JAN DIEHL-MICHAŁOWSKI
(ur. 1990) zajmuje się grafiką
artystyczną, fotografią oraz
projektowaniem graficznym.
Studiował w Wyższej Szkole Sztuk
Dekoracyjnych w Strasburgu, na
Sorbonie, a dyplom magisterski
otrzymał na wydziale Wzornictwa
ASP w Warszawie. Był stypendystą
Rządu Francuskiego (2013–2014),
otrzymał stypendium artystyczne
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
(2017). Brał udział w wielu
wystawach zbiorowych m.in.
Międzynarodowym Konkursie
Studenckiej Grafiki Projektowej
Agrafa, Katowice (2016),
wystawie plakatu „Eye-dentity
– Poster Stories” w ramach Łódź
Design Festival (2016). Laureat
międzynarodowego konkursu
plakatu studenckiego „Refugees
in Europe” (2016).
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JAN DOMICZ
Stand, 2015
—

stal nierdzewna
—

110 x 70 x 20 cm
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł
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JAN DOMICZ (ur. 1990) twórca
wideo, obiektów i instalacji.
Jest absolwentem Staedelschule
Frankfurt/Main i Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu.
Jego prace prezentowane
były m.in. na wystawach
w MMK Frankfurt, CSW Zamek
Ujazdowski, warszawskim
Instytucie Awangardy i Karlin
Studios w Pradze. Współpracuje
z warszawską galerią
Wschód. W swoich pracach
korzysta z narracyjnego
potencjału przestrzeni.

RAFAŁ DOMINIK
Złote Tarasy, 2016
—

tusz, papier
—

21 x 29,5 cm
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł
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RAFAŁ DOMINIK (ur. 1985)
malarz, rzeźbiarz, rysownik,
autor filmów animowanych,
obrazów cyfrowych, kolaży
oraz filmów wideo. Absolwent
warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych – dyplom w pracowni
Leona Tarasewicza obronił

w 2009 roku. Wystawiał
w najważniejszych polskich
instytucjach zajmujących się
sztuką współczesną. Jako miłośnik
popkultury, Rafał Dominik sztukę
i plastykę postrzega jako ważny
element życia społecznego.
W wielu pracach zajmuje się

wprowadzaniem jej do szerszego
obiegu. Tworzy również prace
na zamówienie — zrealizował
m.in. rzeźbę do głównej siedziby
Mercedes Benz Polska, wideo dla
Fundacji Sztuki Polskiej ING oraz
przewodnik dla podwarszawskiej
gminy Pomiechówek.

POLA DWURNIK
Główka nr 91 (Nieznajoma
z berlińskiego metra), 2014
—

olej, płótno
—

30 x 30 cm
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł
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POLA DWURNIK (ur. 1979)
malarka, artystka wizualna:
oprócz obrazów tworzy rysunki,
kolaże, sztukę poczty, prowadzi
działalność wydawniczą oraz
pisze i wykonuje piosenki jako
Cosmic Parrot. Studiowała
historię sztuki na Uniwersytecie
Warszawskim. W latach

2004-2005 była rezydentką
Stiftung Laurenz-Haus w Bazylei.
W 2008 roku znalazła się
w finale międzynarodowego
konkursu Henkel Art Award
for Contemporary Drawing
w Wiedniu. W 2010 roku była
rezydentką mobilnej platformy
artystycznej The Knot w Berlinie,

Warszawie i Bukareszcie.
Jej prace znajdują się w kolekcjach
Muzeum Narodowego w Gdańsku,
Muzeum Sztuki Współczesnej
MOCAK w Krakowie, Muzeum
Współczesnego Wrocław, Muzeum
Historii Polskich Żydów POLIN
w Warszawie oraz w kolekcjach
prywatnych na całym świecie.

JAROSŁAW FLICIŃSKI
181124 NWII, 2018
—

olej, płótno
—

150 x 32 cm
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

5000 zł

JAROSŁAW FLICIŃSKI (ur. 1965)
malarz, autor fotografii,
grafik, instalacji przestrzennych.
Studiował na Wydziale
Architektury Politechniki
Gdańskiej oraz na Wydziale
Malarstwa Państwowej Wyższej
Szkoły Sztuk Plastycznych
w Gdańsku. Tworzy pełne koloru
prace abstrakcyjne, operujące
prostymi, geometrycznymi
formami sięgającymi
do tradycji modernizmu.
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MICHAŁ GAYER
Bez tytułu, 2018
—

tusz, papier
—

41,9 x 29,7 cm
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

500 zł
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MICHAŁ GAYER (ur. 1984)
artysta wizualny pracujący
w różnych technikach: malarstwo,
rysunek, obiekty, instalacje,
fotografie, nagrania. Studiował
malarstwo na katowickiej
Akademii Sztuk Pięknych.
W latach 2004 i 2005 jego
prace znalazły się w finałowej
setce konkursu „Obraz roku”

organizowanego przez miesięcznik
„Art&Business”. Stypendysta
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W 2009 roku zdobył
wyróżnienie honorowe w konkursie
Najlepsze dyplomy Akademii
Sztuk Pięknych, organizowanym
przez ASP w Gdańsku; w 2011 roku
był nominowany do 10. edycji
Konkursu Gepperta.

MAURYCY GOMULICKI
Afrodytka, 2018
—

serigrafia, papier
—

70 x 50 cm
—

ed. 23/32
—

sygn. na dole
CENA WYWOŁAWCZA

300 zł

MAURYCY GOMULICKI (ur. 1969)
grafik, malarz, fotograf, autor
instalacji. Ukończył Wydział
Grafiki warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Studia
kontynuował na Universitat
de Barcelona, w Nuova Accademia
di Belle Arti w Mediolanie oraz
w Centro Multimedia
del Centro Nacional de las Artes
w Meksyku. Określa się mianem
antropologa popkultury, śledzi
i sam angażuje się w praktyki
fanowskie – jest kolekcjonerem
przedmiotów. Fascynuje go piękno
bez ograniczeń, intensywność,
soczystość (nawet jeśli jej ceną
jest wulgarność) i barwność
popkulturowej wizualności.
Ochoczo czerpie z estetyki
pornografii, erotyki i fetyszyzmu.
Zrealizował szereg obiektów
i instalacji w przestrzeni publicznej.
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ZOFIA GRAMZ
Czas to pieniądz, 2011
—

tusz, papier
—

29,75 x 42 cm
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł
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ZOFIA GRAMZ (ur. 1981)
autorka rysunków, wideo, animacji.
Absolwentka Wydziału Rzeźby
na Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Stypendystka
Miasta St. Warszawa 2018;
Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego 2016 oraz m.st.
Warszawa-Dzielnicy Śródmieście
2011. Laureatka I Nagrody
w polskim etapie konkursu
Henkel Art Award za serię
rysunków w 2012 roku, I Nagrody
w konkursie animowanych filmów

krótkometrażowych w kategorii
filmów nieprofesjonalnych na
festiwalu Animocje w Bydgoszczy
2013, Nagrody Głównej dla
nieprofesjonalnego filmu
animowanego w konkursie
OFAFA w Krakowie 2013.

ANETA GRZESZYKOWSKA
Bez tytułu (Skin doll), 2016
—

fotografia: tusz pigmentowy
na papierze bawełnianym, ap
—

30 x 24 cm
—

dołączony certyfikat
autentyczności
CENA WYWOŁAWCZA

2000 zł

ANETA GRZESZYKOWSKA
(ur. 1974) autorka fotografii,
obiektów, filmów. Absolwentka
wydziału Grafiki na warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych.
Od 1999 roku współpracuje
z Janem Smagą. Laureatka
Paszportów „Polityki” w kategorii
sztuki wizualne za 2013 rok.
W swojej twórczości porusza
tematy takie jak pamięć
i zapomnienie, tożsamość,
manipulacja rzeczywistością
i samokreacja. Współpracuje
z warszawską Galerią Raster.
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KAROLINA JABŁOŃSKA
Płaczące oko, 2019
—

spray, papier
—

30 x 30 cm
—

sygn. na odwrocie (pieczęć)
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł
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KAROLINA JABŁOŃSKA (ur. 1991)
malarka, autorka rysunków
i rzeźb, współzałożycielka
krakowskiej galerii Potencja
i magazynu artystycznego
„Łałok”. Absolwentka Wydziału
Malarstwa krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Laureatka

II nagrody biennale malarstwa
Bielska Jesień (2017). Jednym
z bardziej charakterystycznych
motywów dla Jabłońskiej są
autoportrety, wątki mitologiczne
i reinterpretacje klasycznych
kompozycji z historii malarstwa.

PIOTR JANAS
Gift, 2018
—

olej, płótno
—

70 x 60 cm
—

sygn. l.g.
CENA WYWOŁAWCZA

10 000 zł
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PIOTR JANAS (ur. 1970) artysta,
malarz. Jeden z najważniejszych
współczesnych malarzy.
Studiował malarstwo w Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie,
w pracowni prof. Jerzego
Tchórzewskiego. Współpracuje
z warszawską Fundacją Galerii
Foksal, nowojorską Bortolami
Gallery oraz berlińską Galerie
Giti Nourbakhsch.

ŁUKASZ JASTRUBCZAK
Wibrująca pięść (Treap), 2016
—

wydruk na papierze
fotograficznym
—

60 x 40 cm
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł
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ŁUKASZ JASTRUBCZAK
(ur. 1984) artysta sztuk wizualnych.
Absolwent Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Laureat
konkursu Spojrzenia – Nagroda
Fundacji Deutsche Bank
w 2013 roku. Niemal od początku
swojej działalności artystycznej

odnosi się do języka kina –
język filmu fabularnego próbuje
przełożyć na rzeczywistość
pozafilmową, nawiązując przy
tym do licznych mitów sztuki
awangardowej, do jej badań
percepcji oraz sztuki konceptualnej.

EMILIA JECHNA
Sny, 2018/19
—

akryl, płótno
—

150 x 90 cm
—

sygn. p.d. oraz na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

500 zł
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EMILIA JECHNA (ur. 1994)
malarka, autorka rysunków.
Absolwentka Studium Technik
Scenograficznych na Podwalu
w Warszawie, studentka Edukacji
Artystycznej z Arteterapią

na Akademii Pedagogiki
Specjalnej. Brała udział
w kilku wystawach grupowych
(m.in. w Galerii Władysława
Hasiora w Zakopanem i w Galerii
Czest w Częstochowie).

AGNIESZKA KALINOWSKA
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Ciężka woda / Heavy Water,
2016
—

ceramika
—

40 x 25 x 25 cm
—

dołączony certyfikat
autentyczności
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł

AGNIESZKA KALINOWSKA (ur. 1971) malarka, rzeźbiarka, twórczyni instalacji.
Studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu,
gdzie obroniła dyplom z malarstwa i rysunku.

Najnowsza praca artystki
zatytułowana „Ciężka woda”
to repliki glinianych dzbanów
z Persji, Etiopii, Afganistanu, Syrii.
Na dzbanach nie pierwszy już raz
u Kalinowskiej pojawia się rysunek
zaczerpnięty ze znaków drogowych
informujących o uchodźcach
znajdujących się na granicy USA
i Meksyku i w Australii (obraz
„People”). Tak zwany „znak
imigracyjny” ostrzega kierowców
na autostradzie międzystanowej
przed wtargnięciem na szosę
imigrantów. Przedstawia
mężczyznę, kobietę i dziewczynkę
z warkoczykami. Znaki zostały
wzniesione w odpowiedzi na ponad
sto wypadków śmiertelnych
imigrantów spowodowanych
w latach 1987-1990 w dwóch
korytarzach wzdłuż drogi
międzystanowej na granicy
Meksyku i Stanów Zjednoczonych.
„Wszyscy chcą być blisko
wodopoju” mówi Kalinowska.
Artystka analizuje tematy
związane z kondycją wykluczonych
jednostek, tych, które poddawane
są społecznej czy politycznej
presji, które muszą walczyć
z ograniczeniami narzucanymi
przez nieliczącą się z ich
prawami i potrzebami większość.
Opowiada o granicach
fizycznych i mentalnych,
o zacieraniu się granic między
światem ludzi i natury.

BARTOSZ KOKOSIŃSKI
Zielona herbata z cyklu
Codzienne formy opresji,
2017
—

akryl, tekturowe pudełko
—

32,5 x 23,5 cm
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł

BARTOSZ KOKOSIŃSKI (ur. 1984)
artysta wizualny. Absolwent
Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, członek grupy
Silnia. Czterokrotny stypendysta
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Brał udział m.in.
w 6. Triennale Sztuki Młodych
w Orońsku oraz w 10. Konkursie
Gepperta we Wrocławiu,
nagrodzony wyróżnieniem
na 42 Biennale Malarstwa
„Bielska Jesień” w 2015 roku.
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MALWINA KONOPACKA
Wazon OKO / Rose
/ No10, 2019
—

ceramika szlachetna,
szkliwo różowe, malowane
naszkliwnie, unikat
—

wys. 42 cm, śr. 19 cm
—

sygn. od spodu
CENA WYWOŁAWCZA

500 zł
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MALWINA KONOPACKA
(ur. 1982) projektantka, graficzka
i ilustratorka współpracująca
z magazynami takimi jak
Bluszcz, Przekrój, Zwykłe Życie,
Architektura czy Elle.
Absolwentka Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie.

ZUZA KRAJEWSKA
Przemek, lekcja matematyki
z serii Imago, 2016
—

fotografia, tusz pigmentowy,
papier Moab Juniper Baryta
Rag 300 gms
—

58 x 45 cm
—

ed. 2/3 + 1 AP
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł
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ZUZA KRAJEWSKA
fotografka, absolwentka
gdańskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Specjalizuje
się w fotografii portretowej,
komercyjnej i artystycznej.
Podejmuje tematy fizycznej
niedoskonałości, cielesności,
erotyzmu, czy stereotypów
związanych z postrzeganiem płci.

TOMASZ KRĘCICKI
Przycisk, 2016
—

gwasz, papier
—

21 x 23 cm
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

700 zł
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TOMASZ KRĘCICKI (ur. 1990)
malarz, współzałożyciel
krakowskiej galerii Potencja
i magazynu artystycznego
„Łałok”. Absolwent Wydziału
Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie w pracowni
prof. Andrzeja Bednarczyka.
Nominowany do Nagrody
Artystycznej 2014 Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu.

PIOTR ŁAKOMY
Bez tytułu, 2018
—

kredka, papier
—

42 x 29,5 cm
(43 x 30,5 cm w oprawie)
—

sygn. l. d.
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł

PIOTR ŁAKOMY (ur. 1983)
rzeźbiarz, autor instalacji.
Studiował na Wydziale
Artystycznym Uniwersytetu
Zielonogórskiego, gdzie
w 2009 roku obronił dyplom
u Leszka Knaflewskiego. Jego
prace były prezentowane
m.in. w Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie, CASS
Sculpture Foundation w West
Sussex i Fahrenheit w Los Angeles.
Nominowany do nagrody
Fundacji Deutsche Bank
„Spojrzenia” w 2015 i Paszportów
„Polityki” w 2016 roku. Współpracuje
z galerią Stereo w Warszawie
i The Sunday Painter w Londynie.
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TOMASZ MACHCIŃSKI
Bez tytułu, 1972/2019
—

fotografia czarno-biała,
wydruk współczesny, cyfrowy
—

40 x 30 cm
—
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edycja 1/6
—

sygnowany
CENA WYWOŁAWCZA

1500 zł

TOMASZ MACHCIŃSKI (ur. 1942)
fotograf, performer, aktor, artysta
samouk. Od 1966 roku Machciński
stworzył przeszło siedemnaście
tysięcy fotograficznych
autoportretów, na których wciela
się w znane postaci z historii,

literatury, polityki i kultury.
Swoje ciało traktuje jako medium
trwającego od pół wieku,
konsekwentnie realizowanego
projektu artystycznego, będącego
totalnym dziełem otwartym.
Jest zarazem reżyserem

i aktorem, charakteryzatorem
i kostiumografem, wreszcie
artystą – fotografem i archiwistą
własnych dokonań. Od dekady,
wykorzystując możliwości aparatu
cyfrowego, nagrywa również
performens dokamerowe.

MAŁPECZKI
Normalnie, 2019
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—

utwór mp3, pendrive,
autorskie opakowanie
—

3’27’’
—

dołączony certyfikat
autentyczności
CENA WYWOŁAWCZA

500 zł

MAŁPECZKI superbohaterki
kultury i sztuki to duet, który
od 2015 tworzą Maria Toboła –
artystka wizualna, rzeźbiarka
i performerka oraz Maria
Magdalena Kozłowska – voice
performerka, piosenkarka
i reżyserka. Małpeczki to przede
wszystkim internetowy „variety
show” wypełniony skeczami,

piosenkami i gościnnymi
występami innych artystów.
Usytuowane na granicy video
artu, teatru i performensu
eseje tematyzują konkretne
zagadnienia – śmierć, respekt,
proces twórczy, pieniądze.
Kolejne wcielenia Małpeczek
przedstawiają je jako tricksterki,
prowadzące program telewizyjny,

detektywki, guru, huliganki. Ich
przygody były prezentowane
przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie, Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski,
Zonę Sztuki Aktualnej w Szczecinie
i Fundację Bęc Zmiana. Autorki
Manifestu Nowego Oniryzmu.

HONORATA MARTIN
Bez tytułu, 2015
—

technika mieszana, płótno
—

30 x 40 cm
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

2000 zł
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HONORATA MARTIN (ur. 1984)
malarka, performerka, artystka
multimedialna. Studiowała
na Wydziale Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Obecnie asystentka w Pracowni
Przestrzeni Audio i Wideo
na Wydziale Rzeźby i Intermediów

tej uczelni. Zwyciężczyni konkursu
Spojrzenia – Nagroda Fundacji
Deutsche Bank w 2017 roku.
Laureatka wielu nagród, m.in.
III nagrody konkursu Gepperta
(2011), nagrody publiczności na
Gdańskim Biennale Sztuki (2012).
Była nominowana do Paszportów

„Polityki” i nagrody Splendor
Gedanensis (2015). W swojej
twórczości porusza tematykę
relacji społecznych, dąży
do aranżowania sytuacji z życia
codziennego. Istotnym tworzywem
jej pracy są emocje międzyludzkie
i doświadczenie z publicznością.

OLGA MICIŃSKA
Bez tytułu, 2019
—

gwasz, papier
—

16,5 x 12 cm
—

sygn. p.d.
CENA WYWOŁAWCZA

500 zł

31

OLGA MICIŃSKA (ur. 1987)
artystka wizualna, rzeźbiarka,
autorka instalacji przestrzennych.
Absolwentka Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie oraz
Dutch Art Institute w Arnhem.

W swojej twórczości odwołuje
się do różnorodnych technik
rzemieślniczych, wykorzystując
materiały takie jak metal, drewno,
ceramika, tkaniny.

OLGA MICIŃSKA
Bez tytułu, 2019
—

gwasz, papier
—

30 x 21 cm
—

sygn. p.d.
CENA WYWOŁAWCZA

500 zł
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JAN MOŻDŻYŃSKI
Znak stopu, 2018
—

olej, płótno
—

92 x 65 cm
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

3000 zł
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JAN MOŻDŻYŃSKI (ur. 1986)
malarz. Absolwent warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych.
W swoich obrazach odwołuje się
do praktyki BDSM nawiązując
przy tym do krytycznych
nurtów pornografii.

ANNA NIESTEROWICZ
Bez tytułu, 2019
—

kolaż, papier
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—

27, 5 x 19,5 cm
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł

ANNA NIESTEROWICZ (ur. 1974)
artystka wizualna, autorka
filmów wideo, rysunków, instalacji,
ilustracji dla prasy. Absolwentka
warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych. W swoich pracach
porusza tematy związane
z dzieciństwem, wspomnieniami,
tym co prywatne i tabuizowane.
Współpracuje z warszawską
Fundacją Galerii Foksal.

DOMINIKA OLSZOWY
Co się stało?, 2018
—

wydruk cyfrowy, papier, ap
—

15 x 21 cm
—

ed. 1/1 + 1AP
—

sygnowany
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł

35

DOMINIKA OLSZOWY (ur. 1982)
artystka, autorka filmów
wideo, realizująca prace na
pograniczu mediów takich jak
performens, rzeźba, instalacja
i scenografia. Absolwentka
Uniwersytetu Artystycznego

w Poznaniu. Współtwórczyni
radykalnej grupy hiphopowej
Cipedrapskuad, założycielka
efemerycznej Galerii Sandra.
Nominowana do Nagrody
Fundacji Deutsche Bank
„Spojrzenia” w 2019 roku.

WITEK ORSKI
1989 (żyletki), 2019
—

fotografia, druk atramentowo
-pigmentowy, papier archiwalny
—

80 x 64 cm
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—

ed. 1/4 + 1 AP
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł

Praca wykonana w ramach projektu o ’89 roku dla Galerii Arsenał
w Białymstoku. Powstała w oparciu o więzienne wspomnienie
Zbigniewa Libery o tatuowaniu współwięźniów żyletkami.

WITEK ORSKI (ur. 1985) artysta
wizualny i teoretyk fotografii.
Absolwent Wydziału Filozofii
na Uniwersytecie Warszawskim,
doktorant na wydziale
Intermediów Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu,
wykładowca na Wydziale
Malarstwa i Nowych Mediów
na Akademii Sztuki w Szczecinie.
W latach 2010-2012 współprowadził
Galerię Czułość w Warszawie.
W 2015 roku stypendysta
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Jego praktykę
artystyczną można określić jako
fotografię post-konceptualną.

CYRYL POLACZEK
Żarówka, 2017
—

gwasz, papier
—

29,5 x 21 cm
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

700 zł
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CYRYL POLACZEK (ur. 1989) malarz,
współzałożyciel krakowskiej
galerii Potencja i magazynu
artystycznego „Łałok”. Absolwent
Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku i Krakowie oraz
Universität der Künste w Berlinie.

AGNIESZKA POLSKA
Stone Knife, 2016
—

ink-print, papier
—

40 x 30 cm
—

edycja 3/5 + 1 AP
—

sygn. naklejką autorską
na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł
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AGNIESZKA POLSKA (ur. 1985)
artystka wizualna, autorka
filmów wideo, animacji i fotografii.
Absolwentka Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie oraz
Universität der Künste w Berlinie.
W swojej twórczości odnosi się
do archiwalnych źródeł
prasowych, filmowych
i fotograficznych, historii
kina. Laureatka Preis der
Nationalgalerie za rok 2017.

CEZARY PONIATOWSKI
Snail, 2015
—

kolaż, papier
—

29,7 x 20 cm
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł

39

CEZARY PONIATOWSKI (ur. 1987)
malarz, grafik, zajmuje się także
rzeźbą i instalacją. W 2012 roku
ukończył studia na Wydziale
Grafiki warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Laureat Grand

Prix na XI Konkursie Gepperta
we Wrocławiu w 2013 roku oraz
drugiej nagrody w konkursie
Bank Pekao Project Room
2017 organizowanego przez
Centrum Sztuki Współczesnej

Zamek Ujazdowski w Warszawie.
Stypendysta Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Współpracuje z warszawską
galerią Stereo.

KATARZYNA
PRZEZWAŃSKA
Bez tytułu, 2015
—

akryl, mąka, płyta MDF
—

52 x 52 cm
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

5000 zł
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KATARZYNA PRZEZWAŃSKA
(ur. 1984) autorka rzeźb,
obrazów, instalacji i interwencji
architektonicznych, fotografii.
Absolwentka Wydziału
Malarstwa warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych.

W swojej twórczości odwołuje
się do modernistycznych utopii
i awangardowych ruchów
początku XX wieku, skupiając
się na właściwościach kolorów
i ich percepcji w odniesieniu
do właściwości przestrzennych

architektury. Projekty
Przezwańskiej przybierają formę
abstrakcyjnych trójwymiarowych
obrazów, w których posługuje
się cytatami kolorystycznymi
czerpanymi z najbliższego
miejskiego otoczenia.

KAROL RADZISZEWSKI
Jeździec, 2019
—

marker, papier
—

42 x 29,7 cm
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł

KAROL RADZISZEWSKI (ur. 1980)
artysta, malarz, performer,
publicysta, autor instalacji,
akcji, fotografii, filmów wideo.
Absolwent warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych,
stypendysta Ministra Kultury
(2002, 2006), laureat głównej
nagrody III edycji konkursu
Samsung Art Master oraz
nagrody Fundacji im. Marcina
Kołodyńskiego (2006). Laureat
Paszportów „Polityki” w kategorii
sztuki wizualne za rok 2009.
Realizuje prace kontekstualne,
pracuje z przestrzenią publiczną,
jak i prywatną. Konsekwentnie
od lat zajmuje się tematyką oraz
estetyką queerową. Korzysta
z dziedzictwa kampu, popkultury,
polskiej tradycji ludowej,
modernizmu i neoawangardy.
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BIANKA ROLANDO
Bez tytułu z serii
Próby chrztu, 2012-13
—

ołówek, tusz, papier
fotograficzny
—

29 x 20 cm
(42,5 x 32,5 cm w oprawie)
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł
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BIANKA ROLANDO (ur. 1979)
artystka wizualna, poetka
i pisarka. Tworzy rysunki,
fotografie i instalacje. Posiada
tytuł doktora sztuk wizualnych
uzyskany na Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu.
Równolegle ze swoimi działaniami
artystycznymi pisze teksty, które
stanowią fundament jej projektów
wizualnych. Laureatka Nagrody
im. Kazimiery Iłłakowiczówny
za najlepszy debiut poetycki
„Biała książka” oraz Medalu
Młodej Sztuki w dziedzinie
Literatura za „Rozmówki włoskie”.
Współpracuje z Galerią Leto
i z Galerią Foksal.

DANIEL RYCHARSKI
Ogród zimowy, 2013
—

3 elementy: malowane i spawane
narzędzia i maszyny rolnicze
—

wymiary zmienne
—

dołączony certyfikat
autentyczności
CENA WYWOŁAWCZA

3000 zł
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DANIEL RYCHARSKI (ur. 1986)
artysta wizualny, aktywista.
Absolwent Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie.
W ramach działań artystycznych
współpracuje ze społecznością

lokalną w rodzinnym Kurówku.
Tworzy propozycję aktywizmu
artystycznego, poddając pod
dyskusję problem tożsamości
oraz granic przynależenia do
wspólnoty religijnej. Jako twórca

współpracujący z takimi grupami
jak stowarzyszenia rolnicze
i religijne, koła gospodyń wiejskich
czy aktywiści LGBT+ w swoich
pracach mierzy się z wieloma
społecznymi uprzedzeniami.

WILHELM SASNAL
Trump, 2018
—

linoryt, papier
—

70 x 50 cm
—

edycja autorska 1/5
pierwszy raz w sprzedaży
—

sygn. na dole
CENA WYWOŁAWCZA

500 zł

44
WILHELM SASNAL (ur. 1972) malarz,
reżyser. Jeden z najbardziej
uznanych polskich artystów
współczesnych, uznawany przez
krytyków za czołowego twórcę
swojego pokolenia. Wystawiał
m.in. w paryskim Centre Pompidou
i nowojorskim Museum of Modern
Art, jego prace są też częścią stałej
kolekcji Tate Modern w Londynie.

JADWIGA SAWICKA
Odruchy protestu, 2018
—

akryl, papier
—

50 x 70 cm
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

5000 zł
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JADWIGA SAWICKA (ur. 1959)
autorka obrazów, fotografii,
obiektów, instalacji tekstowych,
również w przestrzeni publicznej.
Absolwentka Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Laureatka
nagrody im. Cybisa (2013)
i Nagrody im. Katarzyny
Kobro (2015). Miała wystawy

indywidualne m.in. w Galerii
Foksal w Warszawie (1998, 2001),
w Zachęcie – Narodowej Galerii
Sztuki w Warszawie (1999, 2002,
2006), w Bunkrze Sztuki
w Krakowie (2003), w Galerii
Kronika w Bytomiu (2004),
w Atlasie Sztuki w Łodzi (2005),
w CSW Zamek Ujazdowski

w Warszawie (1997, 2006),
w Galerii Starmach w Krakowie,
w Galerii Arsenał w Białymstoku
(2006). Pracuje na Wydziale
Sztuki Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Współpracuje
z Galerią BWA Warszawa.

JANEK SIMON
Synthetic folklore v0.1 nr 4,
2019
—

mozaika z wycinanego
laserowo plexi
—

110 x 80 cm
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

5000 zł

46

JANEK SIMON (ur. 1974)
artysta wizualny, autor instalacji
interaktywnych, filmów wideo,
obiektów i akcji artystycznych.
Studiował psychologię oraz
socjologię na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie. Laureat
Nagrody Fundacji Deutsche Bank
„Spojrzenia” w 2007 roku. W swojej
twórczości podejmuje tematy
katastrofy, zagłady cywilizacji,
demaskując przy tym utopijne
wizje współczesnego świata.

SLAVS AND TATARS
Behind reason, 2012
—

mimeografia, papier,
—

zestaw 6 grafik
29,5 x 37 cm;
29,5 x 41,5 cm;
20,5 x 28,5 cm;
18 x 21 cm;
14,5 x 23,5 cm;
14,5 x 21 cm
w teczce 37 x 52 cm
—

ed. 27/30 + 1 AP
—

dołączony certyfikat
autentyczności
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł

SLAVS AND TATARS (zał. 2006)
to kolektyw artystyczny,
którego działania skupiają
się na obszarze na wschód od
Muru Berlińskiego i na zachód
od Wielkiego Muru Chińskiego.
W swoich interdyscyplinarnych
działaniach skupionych wokół
wystaw, publikacji i wykładów
performatywnych, Slavs and
Tatars koncentrują się na języku
jako nośniku humoru, zamętu
i nieoczekiwanych znaczeń. Ich
prace znajdują się w kolekcjach
takich muzeów jak nowojorska
MoMA czy Tate w Londynie.
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MIKOŁAJ SOBCZAK
Drag Queens Eating
a Nazi II, 2017
—

48

akwarela, papier
—

42 x 29,7 cm
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł

MIKOŁAJ SOBCZAK
(ur. 1989) współzałożyciel
performatywnego duetu Polen
Performance (razem z Justyną
Łoś). Absolwent Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie i Universität
der Künste w Berlinie. Kontynuuje
naukę w Kunstakademie
w Münster. We wrześniu jego film
STAR był częścią wystawy Love,
Memory, Curiosity organizowanej
przez Polana Institute w Muzeum
Geologicznym.

MIKOŁAJ SOBCZAK
The Vampire (Self-Portrait),
2018
—

akwarela, papier
—

42 x 29,7 cm
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł
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MONIKA SOSNOWSKA
Odganiacz, 2012
—

dwie plastikowe torebki, drut,
silnik, kabel elektryczny
—

śr. 60 cm
—

edycja 2/35
—

dołączony certyfikat
autentyczności
CENA WYWOŁAWCZA
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MONIKA SOSNOWSKA
(ur. 1972) artystka sztuk
wizualnych, autorka
instalacji przestrzennych
i architektonicznych. Jedna
z najbardziej uznanych
na świecie artystek polskich.

5000 zł

W 2007 reprezentowała Polskę
na Biennale Sztuki w Wenecji.
Wcześniej uczestniczyła
m.in. w Manifesta 4 we Frankfurcie
(2002) i wystawie Clandestine
w ramach 51. Biennale Sztuki
w Wenecji (2003).

W 2006 odbyła się jej
indywidualna prezentacja
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Nowym Jorku, a w 2008
wystawa w prestiżowym
Schaulager w Bazylei.

MONIKA SOSNOWSKA
Bez tytułu (Kątownik), 2006
—

metal, farba
—

3 x 18 x 27 cm
—

AP
CENA WYWOŁAWCZA

10 000 zł
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IRMINA STAŚ
Bez tytułu, 2017
—

akwarela, papier
—

50 x 50 cm
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł
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IRMINA STAŚ (ur. 1986) malarka.
Absolwentka Wydziału Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, gdzie pracuje
jako asystentka w Pracowni
Koncepcji Obrazu prof. Pawła
Susida na Wydziale Sztuki
Mediów. Stypendystka MKiDN
2019, 2015, Strabag Artaward
International 2013, Laureatka
Nagrody Artystycznej UAP Nowy
Obraz / Nowe Spojrzenie 2013.
Jej prace to wyobrażenia
o tkankach roślin i zwierząt,
jak również wyimaginowane
obrazy wpisujące się w formułę
czystej abstrakcji.

RAFAŁ WILK
Šid, rysunki dzieci z Syrii
(obóz w Serbii), 2016
—

wydruk cyfrowy, papier
fotograficzny
—

4 x 16 x 24 cm
—

edycja 1/5
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł
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RAFAŁ WILK (ur. 1979) malarz,
twórca wideo, fotograf. Absolwent
Instytutu Sztuk Pięknych na
Uniwersytecie Zielonogórskim.
Zwycięzca Grand Prix konkursu
na Obraz Roku, organizowanego

przez miesięcznik „Art&Business”
(2005). Swoje prace i projekty
prezentował miedzy innymi
w BWA w Zielonej Górze, w Muzeum
Współczesnym Wrocław a także
na licznych wystawach za granicą.

JAKUB WOYNAROWSKI
Spectrum, 2017
—

druk cyfrowy i rysunek, papier
—

23 x 23 cm
—

sygn. na odwrocie
CENA WYWOŁAWCZA

1000 zł
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JAKUB WOYNAROWSKI (ur. 1982)
artysta interdyscyplinarny,
niezależny kurator, designer
i ilustrator, twórca opowieści
graficznych, artbooków, wideo
oraz animacji. Absolwent
i wykładowca Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Realizuje

projekty z pogranicza teorii
i praktyki wizualnej. Autor
koncepcji artystycznej wystawy
w Pawilonie Polskim podczas
14. Międzynarodowego Biennale
Architektury w Wenecji (2014).
Laureat Paszportów „Polityki”
w kategorii sztuk wizualnych za

rok 2015. Swoje prace prezentował
m.in. w Fondazione Memmo
w Rzymie, Kunsthal Extra
City w Antwerpii, MeetFactory
w Pradze i Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie.

Fundacja Ocalenie pomaga uchodźcom i uchodźczyniom,
imigrantom i imigrantkom, repatriantom i repatriantkom
budować nowe życie w Polsce.
Fundacja działa od 2000 roku. Wspiera cudzoziemców
w integracji i indywidualnym rozwoju. Działa na rzecz
dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa
obywatelskiego. Dąży do tego, aby każdy człowiek mógł żyć
godnie i w poszanowaniu swoich praw.

CO ROBIMY?
Pomagamy cudzoziemcom i cudzoziemkom: prowadzimy
Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie i w Łomży,
świetlicę dla dzieci uchodźczych w Łomży, uczymy bezpłatnie
polskiego, prowadzimy programy adaptacyjne i integracyjne,
w tym skierowane do dzieci i młodzieży oraz kobiet, szukamy
rodzinom uchodźczym pokojów i mieszkań i dystrybuujemy
pomoc rzeczową w Magazinie.
Edukujemy społeczeństwo: prowadzimy warsztaty o uchodźcach,
antydyskryminacyjne i integracyjne, angażujemy wolontariuszki
i wolontariuszy, organizujemy wydarzenia integracyjne,
zabieramy głos w debacie publicznej.
W zmienianiu świata na lepsze współpracujemy ze szkołami,
uczelniami, instytucjami publicznymi, firmami i organizacjami
polskimi i międzynarodowymi.

DLACZEGO TO ROBIMY?
Państwo polskie nie troszczy się wystarczająco o integrację
uchodźców. Nie istnieją krajowe systemy integracyjne, dzięki
którym cudzoziemki i cudzoziemcy mogliby bezpiecznie
i stabilnie budować w Polsce swoją przyszłość: uczyć się polskiego,
przystosowywać do rynku pracy, wynająć dostępne cenowo
mieszkanie, znaleźć odpowiednią szkołę dla swojego dziecka
albo uzyskać we własnym języku pomoc w sytuacji kryzysowej.

2 500 osób rocznie
otrzymuje pomoc od Fundacji Ocalenie, przede wszystkim
poprzez Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie, gdzie
mentorzy kulturowi, prawniczki i psycholożki udzielają wsparcia
obcokrajowcom w 11 językach

1 000 osób rocznie
uczy się języka polskiego na bezpłatnych kursach Fundacji

50 osób (ponad)
skorzystało z programów mieszkaniowych Fundacji w 2018 roku

20% (ponad)
klientów i klientek Fundacji znalazło się w Polsce w sytuacji
zagrożenia bezdomnością

14%
osób, które korzystają z pomocy Fundacji przynajmniej
raz znalazło się w Polsce w sytuacji, w której nie miały co jeść

40%
klientek Fundacji doznało dyskryminacji lub agresji
ze strony Polaków

CENTRUM POMOCY CUDZOZIEMCOM
Centrum Pomocy Cudzoziemcom to miejsce niezwykłe na mapie
Warszawy. Jego pracownicy, pochodzący z 6 krajów i posługujący
się 11 językami, pomagają obcokrajowcom w poszukiwaniu pracy
i mieszkania, oferują pomoc prawną i psychologiczną oraz
wspierają ich w innych problemach dnia codziennego.
Centrum Pomocy Cudzoziemców zostało wyróżnione nagrodą
Grand Prix oraz nagrodą w kategorii Pomoc Społeczna za najlepszą
warszawską inicjatywę pozarządową w konkursie S3KTOR.

Więcej informacji o Fundacji Ocalenie:
www.ocalenie.org.pl i facebook.com/fundacjaocalenie

W ramach programu Refugees Welcome łączymy uchodźców
z Polakami, którzy chcą z nimi dzielić swój dom.
Idea jest prosta. Łączymy warszawiaków, którzy mają wolny
pokój w swoim domu, z uchodźcami, którzy go potrzebują.
W ten sposób pomagamy znaleźć dach nad głową, ale to nie
wszystko. Wspólny dach otwiera wiele drzwi, umożliwia integrację,
wzajemne poznanie i przełamywanie stereotypów. W Refugees
Welcome tworzymy nową kulturę powitania.
Refugees Welcome działa w 16 krajach świata. Skorzystało z niego
już prawie 1500 osób. W Polsce funkcjonuje w ramach Fundacji
Ocalenie, która zapewnia uczestnikom programu darmowe
kursy języka polskiego, wsparcie mentorów kulturowych, pomoc
prawną, psychologiczną i w szukaniu pracy.
Uczestnicy mogą też liczyć na indywidualne wsparcie
wolontariuszy i wolontariuszek Fundacji (kumpli i kumpelek),
którzy pomagają im odkrywać nowe miasto i rozwiązywać
problemy dnia codziennego.

CHCESZ SIĘ ZAANGAŻOWAĆ?
Możesz to zrobić na kilka sposobów:
1. Gospodarze i gospodynie udostępniają uchodźcy pokój
w swoim domu lub mieszkaniu, zwykle na kilka miesięcy.
2. Kumple i kumpelki pomagają uchodźcom zadomowić się
w Warszawie, spędzają z nimi czas, pokazują miasto.
3. Darczyńcy wspierają program finansowo.

Skontaktuj się z nami:
refugees-welcome.pl, facebook.com/refugeeswelcomepolska,
kontakt@refugeeswelcome.pl

DZIĘKUJEMY SERDECZNIE:
Artystom i artystkom, którzy przekazali swoje prace
na aukcję, za hojność i wsparcie.
Partnerom Aukcji, za ich otwartość i zaangażowanie,
szczególnie całemu Zespołowi MSN.
Wolontariuszkom i wolontariuszom Refugees Welcome,
za czas i ogrom włożonej pracy, bez których organizacja
aukcji byłaby niemożliwa: Annie Kawalskiej, Julii Kozakiewicz,
Natalii Lempaszek, Aleksandrze Migacz, Teofilowi Mroczkowi,
Joannie Ostrowskiej, Michałowi Piaseckiemu, Oli Siedleckiej,
Sebastianowi Stepniowskiemu, Urszuli Wilczewskiej,
Małgorzacie Wójcickiej i Monice Wróblewskiej.

Ilustracja na okładce:
Wacław Marat, facebook/waclawmaratrysuje
Opracowanie graficzne:
Małgorzata Wójcicka, www.maug.pl
Opisy i redakcja:
Aleksandra Migacz, Julia Kozakiewicz, Michał Piasecki,
Magdalena Kobus
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