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Jednym z celów Fundacji Muzeum Warszawy 
jest wsparcie w budowaniu kolekcji sztuki 
współczesnej Muzeum. Dlatego zdecydowaliśmy 
się na organizację aukcji, z której całkowity dochód 
przeznaczony zostanie na zakup prac jednych 
z najciekawszych obecnie artystek i artystów 
młodego pokolenia.

Inspiracją do naszej licytacji stała się wystawa Błysk, mat, kolor. Fotografia 

i Warszawa lat 90. – fascynujący obraz stolicy w czasach kontrastów, 

zmian i przełomów. Zatrzymany w kadrze wolny handel, żywiołowa 

przedsiębiorczość, nowa architektura czy wszechobecna kolorowa reklama 

skłoniły nas do wyboru wyjątkowych przedmiotów i doświadczeń. 

Tak różnorodnych, jak barwny był tamten okres naszej historii.

Prezentujemy Państwu katalog wszystkich „obiektów”, które znajdą się 

na sobotniej aukcji. Licytację na żywo poprowadzi Jan Koszutski, członek 

Zarządu domu aukcyjnego DESA Unicum.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i pomocy mamy nadzieję sfinansować zakup 

prac, które uświetnią kolekcję i sale wystawowe Muzeum Warszawy. Niech 

to będzie nasz wspólny sukces, który na zawsze stanie się cząstką historii, 

dla dobra przyszłych pokoleń warszawiaków i gości odwiedzających stolicę.

Zapraszamy do wspólnego kreowania wizji naszego miasta.

ZarZąd Fundacji MuZeuM WarsZaWy

Spotkajmy się 
10 grudnia na aukcji  
Fundacji Muzeum 
Warszawy.

W pierwszej kolejności do kolekcji chcemy 
zakupić pracę Pauliny Włostowskiej Dookoła 

świata, z serii „Papieroplastyka”.
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Paulina 
Włostowska 

ur. 1987

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych 
w Warszawie, dyplom na Wydziale Malarstwa 
obroniła w pracowni Jarosława Modzelewskiego. 
Członkini Grupy Jest. Tworzy prace malarskie, 
obiekty, grafiki, murale, fotografie oraz ziny. 
W 2011 roku wzięła udział w rezydencji 
artystycznej w Bilbao Arte Fundation. 
Reprezentowana przez Polana Institute.

 Wybrane wystawy indywidualne:
 ― Tworzywa sztuczne, materiały malarskie 
i ich zastosowanie, Miejsce Projektów Zachęty, 
Warszawa, 2019

 ― Papieroplastyka, Polana Institute, 2020
 ― Epifania Parerga, Pałac w Petrykozach, 2021

Wybrane prace Pauliny Włostowskiej odwołują 
się do ważnego dziedzictwa Warszawy – 
powojennego modernizmu oraz zaangażowania 
artystów w obudowę Starego Miasta. 

Paulina Włostowska 

Dookoła świata

z serii „Papieroplastyka”

    

rok 2020

technika tempera jajowa  

na płótnie

wymiary 180 × 140 cm

    



Live auction



5Muzeum Warszawy — Katalog aukcji Fundacji Muzeum WarszawyLive auction

1
Zwiedzanie pracowni Hermès’a – 

prywatna wizyta w paryskim gabinecie 

osobliwości, sekretnym ogrodzie, 

z którego Hermès czerpie inspiracje

     

cena wywoławcza 1500 zł

     

Wnuk prestiżowego paryskiego rymarza 
i przedsiębiorca z wizją, Émile-Maurice 
Hermès (1871–1951), był entuzjastycznym 
uczniem funkcjonalnego piękna. W cią-
gu swojego życia zgromadził niezwykłą 
kolekcję przedmiotów sztuki, przykła-
dów sztuki użytkowej, obrazów i książek 
ze wszystkich zakątków świata i wszyst-
kich okresów historycznych, wszystkie 
związane z kluczowymi tematami konia 
i podróży. Dziś jego prywatna kolekcja 
jest nadal eksponowana tak jak zawsze, 
przywołując na myśl zadziwiającą 
jaskinię Ali Baby. Dzięki temu, że kolejne 
pokolenia rodziny Hermès regularnie 
powiększają jej bogactwo, ten obfity 
miszmasz cudów ma za zadanie pobudzić 
kreatywność domu, którego kultura jest 
zakorzeniona w elegancji w ruchu. Od-
krywanie kolekcji to podróż przez wieki 
i kontynenty. Oferuje ona nieoczekiwane 
spojrzenie na „duszę” Hermèsa, poprzez 
swobodny i różnorodny romans domu 
ze sztuką i historią*.

* Zwiedzanie dla maks. 3 osób, dojazd 

do Paryża na koszt własny, termin 

do uzgodnienia, zwiedzanie w języku 

polskim, angielskim lub francuskim.
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2
Zdjęcie z sesji Chinary Alizade na tle 

malowidła Wojciecha Fangora Kucie 

kos autorstwa Piotra Leczkowskiego

     

cena wywoławcza 1000 zł

     

Sygnowana odbitka z sesji inaugurującej 
Fundację Muzeum Warszawy. W rolę 
modelki wcieliła się wspaniała Chinara 
Alizade, pierwsza tancerka Baletu 
Narodowego. Zdjęcia wykonał Piotr 
Leczkowski, który ma na swoim koncie 
m.in. główną nagrodę Sony World 
Photography Awards – Poland National 
Awards 2019 – konkursie znanym 
w branży jako Oscary Fotografii. 
Przedmiotem na aukcji jest sygnowana 
odbitka 35 × 50, 1/20.
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3
Kolacja z Andą Rottenberg – 

najważniejszą polską kuratorką 

i historyczką sztuki

     

cena wywoławcza 500 zł

     

Anda Rottenberg jest niekwestionowaną 
ikoną polskiej historii sztuki. Wieloletnia 
dyrektorka Zachęty Narodowej Galerii 
Sztuki Współczesnej, kuratorka 
pierwszych przekrojowych wystaw Aliny 
Szapocznikow, Stefana Gierowskiego 
czy Andrzeja Wróblewskiego. Wybitna 
postać na międzynarodowej scenie 
artystycznej, której nazwisko zarówno 
w Polsce, jak i zagranicą stanowi synonim 
bezkompromisowości i temperamentu. 
Na aukcji oferujemy możliwość spotkania 
z Andą Rottenberg podczas kolacji 
w umówionym wspólnie terminie.
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4
Syrenka Vavy Dudu – praca legendy 

paryskiej sceny awangardowej 

wykonana specjalnie dla Muzeum 

Warszawy

czarny papier barwiony w masie, 

błękitny flamaster kredowy, 29,7 x 21 cm

     

cena wywoławcza 500 zł

     

Vava Dudu to legenda paryskiej sceny 
awangardowej, która współpracowała 
m.in. z Bjork, Lady Gagą, Ebony 
Bones czy Peaches przy projektach 
ich scenicznych strojów. Uznanie 
w świecie mody zyskała w 1997 roku, 
gdy dołączyła do atelier Jeana Paula 
Gaultiera. Swoją sztukę wizualną 
łączy z muzyką i poezją. Prace Vavy 
prezentowane były na wystawach 
zbiorowych i w trakcie performansów 
w paryskich Palais de Tokyo, Le Confort 
Moderne, belgijskiej galerii Komplot, 
a także w warszawskiej Gunia Nowik 
Gallery. Na pamiątkę spotkania z Vava 
Dudu w Muzeum Warszawy artystka 
stworzyła inspirowaną zbiorami Muzeum 
pracę Syrenka, którą wylicytować można 
na aukcji.
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5
Nocne oprowadzanie po Muzeum 

Warszawy z Błażejem Brzostkiem

     

cena wywoławcza 500 zł

     

Błażej Brzostek – historyk, wybitny 
varsavianista, autor głośnej książki 
Wstecz. Historia Warszawy od początku 
oprowadzi po zmroku po wnętrzach 
kamienic Muzeum Warszawy. Znawca 
Warszawy zaprosi zwiedzających 
do niezwykłych gabinetów, opowie 
niezwykłe historie zwykłych 
przedmiotów i ujawni, co jeszcze kryją 
zabytkowe mury i piwnice Muzeum. 
Spotkanie możliwe dla grupy do 6 osób.
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6
Spacer po Warszawie potencjalnej 

i fantastycznej z Zygmuntem 

Miłoszewskim – jednym z najbardziej 

znanych polskich pisarzy

     

cena wywoławcza 500 zł

     

Zygmunt Miłoszewski jest dzisiaj jednym 
z najbardziej uznanych polskich pisarzy, 
autorem bestsellerowych kryminałów 
i powieści, których akcja dzieje się 
w Warszawie. Zwycięzcę licytacji 
autor zabierze na spacer po Warszawie 
śladami jednej z jego najgłośniejszych 
książek ostatnich lat Jak zawsze. 
W planach wyjątkowy spacer po mieście 
wyobrażonym, alternatywnej Warszawie 
lat 60 XX wieku. Podczas niego Zygmunt 
Miłoszewski pokaże miasto, które 
nigdy się nie wydarzyło, a posłużą mu 
do tego m.in. oryginalne plany odbudowy 
Warszawy z 1946 roku sygnowane 
przez Bieruta.
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7
Odkrywanie Londynu z Jackiem 

Lohmanem – wieloletnim dyrektorem 

Museum of London

     

cena wywoławcza 1200 zł

     

Niepowtarzalna możliwość zwiedzenia 
Londynu w towarzystwie Jacka Lohmana 
– historyka architektury, autora 
modernizacji i rozbudowy Museum of 
London, wieloletniego dyrektora Royal 
British Columbia Museum w Vancouver. 
Profesor Lohman, członek rady 
Muzeum Warszawy, podczas wizyty 
w stolicy Anglii pokaże szczęśliwemu 
zwycięzcy nieznane oblicza tego 
miasta, odsłaniając najciekawsze fakty 
z jego fascynującej historii. Tej trasy 
nie ma w żadnym przewodniku!*

* Zwiedzanie dla maks. 3 osób, dojazd 
do Londynu na koszt własny, termin 
do uzgodnienia, zwiedzanie w języku 
polskim, angielskim lub francuskim.
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8
Przejażdżka zabytkowym samochodem 

z Muzeum Warszawskiej Pragi 

z niespodzianką!

     

cena wywoławcza 500 zł

     

Przenieś się z nami do czasów 

PRL–u dzięki jednej z ikon polskiej 

motoryzacji. Wybierz jeden 

z legendarnych samochodów – 

syrenę lub warszawę i wybierz się 

z nami w sentymentalną podróż po 

warszawskich ulicach. Na pasażera 

na miejscu będzie czekać niespodzianka!
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9
Skarby kolekcji fotograficznej Muzeum 

Warszawy – wizyta w magazynach 

z Karoliną Puchałą-Rojek

     

cena wywoławcza 500 zł

     

Spotkanie z Karoliną Puchałą Rojek – 
kierowniczką Centrum Fotografii, 
kuratorką i historyczką sztuki, 
która zabierze zwycięzcę licytacji 
do niedostępnych dla publiczności 
magazynów Muzeum Warszawy. 
Podczas wizyty pokaże najciekawsze 
fotografie znajdujące się w zbiorach 
Muzeum Warszawy i opowie o pracach, 
których na co dzień nie można zobaczyć 
w naszych salach wystawowych.
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10
Romantyczny nocleg w apartamencie 

w sercu warszawskiego Rynku dla 

dwóch osób 

     

cena wywoławcza 300 zł

     

Zwycięską parę zaprosimy do jednego 
z gościnnych apartamentów Muzeum 
Warszawy, skąd rozciąga się niesamowity 
widok na staromiejskie kamienice. Dla 
mieszkańców Warszawy to wyjątkowa 
okazja, aby przez jeden dzień poczuć się 
jak turyści we własnym mieście.
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11
Serigrafia Maurycego Gomulickiego 

serigrafia nr. 3/100, 69 x 48 cm

     

cena wywoławcza 500 zł

     

Specjalnie dla Muzeum Warszawy 
Maurycy Gomulicki – jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych polskich artystów –
zaprojektował swoją wersję warszawskiej 
Syrenki. Na podstawie projektu artysty 
powstała specjalna kolekcja, w której 
znalazł się cykl serigrafii. Serigrafie 
nie są już dostępne na rynku. Aukcja 
jest ostatnią okazją, aby nabyć ostatnią 
z cyklu 100 grafik.
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12
Książka mistrzów cukiernictwa 

LUKULLUS Nowe Ciastkarstwo 

ze spersonalizowaną dedykacją 

     

cena wywoławcza 300 zł

     

Zapraszamy w podróż po  
najprzyjemniejszym zawodzie świata 
z Albertem Judyckim i Jackiem 
Malarskim, twórcami kultowej cukierni 
Lukullus. Przepięknie wydanie Nowego 
Ciastkarstwa autorstwa najlepszych 
polskich cukierników to pierwszy 
na naszym rynku praktyczny 
podręcznik cukiernictwa. Na 500 
stronach, w 75 przepisach i 400 hasłach 
teoretycznych ujawnione zostają 
receptury na wszystkie ciastka dostępne 
w kultowej warszawskiej cukierni, 
podane co do grama i opisane krok 
po kroku. To cała cukiernicza wiedza 
mistrzów, przekazana w niezwykle 
atrakcyjny wizualnie sposób.
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13
Zwiedzanie śladami Wojciecha Fangora 

z Zofią Rojek

     

cena wywoławcza 500 zł

     

Wojciech Fangor to jeden 
z najważniejszych polskich artystów 
XX wieku. W tym roku obchodzimy 
100 rocznicę jego urodzin – z tej okazji 
zapraszamy na niecodzienny spacer 
po Warszawie, śladami spektakularnych 
realizacji artysty. Zaczynamy w Muzeum 
Warszawy, gdzie poznamy tajemniczą 
historię największego powierzchniowo 
obrazu artysty. Potem udamy się 
do drugiej linii metra, gdzie obejrzymy 
dekoracje naścienne i na dworzec 
Warszawa-Śródmieście – miejsce, 
w którym Fangor po raz pierwszy 
na tak dużą skalę podjął twórczy dialog 
z przestrzenią.
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14
Niespodzianka 

Na spragnionych wyjątkowych wrażeń, 
których nie jest tak łatwo zaskoczyć, 
będzie czekać niespodzianka!  
Podejmiesz ryzyko?
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15
Wypożyczenie na weekend 

elektrycznego auta przyszłości marki 

Toyota BZ4X

     

cena wywoławcza 800 zł

     

Toyoty BZ4X to proekologiczne, w stu 
procentach elektryczne auto przyszłości, 
które można ładować ze zwykłego 
gniazdka. Samochód z 204-konnym 
silnikiem napędzającym przednie 
koła może przejechać do 516 km 
po naładowaniu baterii do pełna, 
zużywając średnio 14,3 kWh/100 km. 
Auto z dwoma silnikami o łącznej 
mocy 217 KM, napędzającymi przednią 
i tylną oś, uzyskało wyniki do 470 km 
zasięgu i 15,8 kWh/100 km zużycia 
energii. Na aukcji wylicytować można 
voucher na wypożyczenie auta na cały 
weekend, od godz. 16.00 w piątek 
do 10.00 w poniedziałek! Voucher ważny 
do 30 czerwca 2023 roku.



Silent auction
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1
Spacer po paryskich galeriach sztuki 

z Karoliną Ziębińską-Lewandowską, 

dyrektorką Muzeum Warszawy

     

cena wywoławcza 1200 zł

     

Paryż to nie tylko wieża Eiffla 
i Montmartre, a sztukę warto 
poznawać także poza korytarzami 
Luwru. Po najciekawszych galeriach 
oprowadzi wieloletnia kuratorka Centre 
Pompidou, a obecnie dyrektorka Muzeum 
Warszawy. Trasa będzie dostosowana 
do zainteresowań zwiedzających, 
od miejsc bardziej znanych (jak Goodman 
Gallery czy Kamel Menour), po ukryte 
w pasażach i podwórzach galerie art brut 
czy surrealizmu (1900–2000)*.

* Zwiedzanie dla maks. 2 osób, dojazd 
do Paryża na koszt własny, termin 
do uzgodnienia, zwiedzanie w języku 
polskim lub angielskim.
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2
Wstęp na tydzień otwarcia 

największego festiwalu fotografii 

Rencontres d’Arles. Zwiedzanie 

z Karoliną Ziębińską-Lewandowską

     

cena wywoławcza 1200 zł

     

Rencontres d’Arles to prawdziwe święto 
fotografii. Od 1970 roku ten letni festiwal 
przyciąga tłumy odwiedzających wysta-
wami najsłynniejszych twórców i nowo 
odkrytych nazwisk w tej dziedzinie. 
Klimatu imprezie nadaje prowansalskie 
Arles – miasto nazywane Małym Rzy-
mem, gdzie starożytne ruiny i średnio-
wieczne kościoły stają się idealnym tłem 
pokazów sztuki fotograficznej. Festiwal 
to kilkadziesiąt wystaw rozsypanych 
po niezwykłych miejscach, jak dawne 
kaplice, pofabryczne hale czy nowocze-
sne wnętrza niedawno otwartej fundacji 
Luma. Karolina Ziębińska-Lewandow-
ska, dyrektorka Muzeum Warszawy, 
wieloletnia kuratorka Centre Pompidou, 
znawczyni fotografii i kuratorka wysta-
wy Zofii Kulik na przyszłorocznej edycji 
festiwalu, to najlepsza przewodniczka 
po tej imprezie. Wybierze najciekawsze 
wystawy i wtajemniczy w świat foto-
grafii współczesnej. A wszystko to w ek-
skluzywnej atmosferze otwierającego 

festiwal tygodnia VIP*.

* Zwiedzanie dla maks. 2 osób, dojazd 
do Arles i nocleg na koszt własny, 
termin: między 5 a 9 lipca, zwiedzanie 
w języku polskim, angielskim 
lub francuskim.
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3
Kolacja w Nucie pod opieką Andrei 

Camastry, jednego ze 100 najlepszych 

kucharzy świata

     

cena wywoławcza 1500 zł

     

Kolacja degustacyjna w Nucie połączoną 
z wine pairingiem i opieką szefa kuchni. 
Andrea Camastra swój warsztat kulinarny 
doskonalił w najlepszych restauracjach 
świata. W 2015 roku został okrzyknięty 
szefem kuchni przyszłości, a dwa lata 
później uznany przez przewodnik Gault 
& Millau za szefa kuchni roku. Znalazł 
się na liście 100 najlepszych szefów 
kuchni świata według prestiżowego 
francuskiego magazynu „Le Chef”. 
Prowadzona przez niego restauracja 
pięć razy z rzędu zdobyła gwiazdkę 
przewodnika Michelin, a wynalazca 
kuchni molekularnej Hervé This uznał 
Andreę za następcę legendarnego Ferrana 
Adrià z restauracji El Bulli. Na aukcji 
wylicytować można kolację degustacyjną, 
nad którą będzie czuwał sam Andrea 
Camastra.
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4
Chusta z kolekcji 

Art – Hawrot x Angelika Markul

     

cena wywoławcza 650 zł

     

Chusta z kolekcji Art – Hawrot x Ange-
lika Markul, stworzona w kooperacji 
z mieszkającą w Paryżu multimedialną 
artystką Angeliką Markul, laureatką 
licznych nagród: Prix MAIF (2017), Prix 
COAL (2016), SAM Art Project Prize (2013), 
reprezentowaną w Polsce przez Galerię 
Leto, w Hiszpanii przez Albarran Bourdais 
Gallery Madrid, w Niemczech przez Kewe-
nig Galerie Berlin. Artystka w swojej 
twórczości łączy rzeźby, obrazy, filmy 
oraz instalacje, odnosząc się w poetycki 
sposób do nieprzewidywalnych sił natury 
wyzwolonych przez ludzkie działania. 
Hawrot to marka stworzona przez Joannę 
Hawrot, projektantkę, kostiumografkę, 
artystkę wizualną, która konsekwentnie 
realizuje kolekcje we współpracy z polski-
mi artystami. Aleksandrą Waliszewską, 
Maurycym Gomulickim, Christopherem 
Cichockim i Angeliką Markul. Projekty 
Hawrot są formą artystycznej ekspresji, 
poruszającej się między funkcjonalnością 
ubrania a unikatowością dzieła sztuki. 
W swojej twórczości projektantka pozo-
staje wierna japońskiej estetyce.
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5
Śniadanie z Justyną Kosmalą – 

współzałożycielką bistro Charlotte, 

baru Wozownia i Lupo Pasta Fresca

     

cena wywoławcza 500 zł

     

Charlotte to już legendarna marka 
i rozpoznawalne miejsca na 
gastronomicznych mapach Warszawy, 
Krakowa i Wrocławia, w których 
można zjeść śniadanie o każdej 
porze oraz napić się francuskiego 
wina.  Zapraszamy na śniadanie ze 
współwłaścicielką i współtwórczynią tej 
jednej z najpopularniejszej sieci bistro, 
warszawskiego baru Wozownia oraz 
restauracji Lupo Pasta Fresca. Justyna 
to kobieta z niesamowitą energią i 
pasją, z którą można porozmawiać 
nie tylko o tym jak zbudowała 
jedne z najpopularniejszych lokali 
gastronomicznych w Warszawie, ale 
także m.in. o designie, którego jest 
wielką pasjonatką.
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6
Indywidualna sesja z Andrzejem 

Kawczyńskim – makijażystą gwiazd

     

cena wywoławcza 300 zł

     

Ekskluzywne spotkanie z mistrzem 
makijażu. Andrzej Kawczyński pracował 
przy pokazach Giorgia Armaniego 
w Paryżu i wielu sesjach zdjęciowych 
między innymi dla magazynu „Vogue”. 
Osobę, która na naszej aukcji wylicytuje 
najwyższą kwotę na indywidualnym 
spotkaniu, w dogodnym dla niej terminie 
i miejscu nauczy malować się tak, by 
podkreślić atuty urody. A skoro francuski 
„Vogue” donosi, że trendy makijażu 
z lat 90. wracają w tym sezonie warto 
zapytać Andrzeja, czy błyszczące 
powieki, klasyczne brązowe oko, blade 
usta, szklista skóra i cienkie brwi są dla 
nas dobre, i poprosić, by zdradził kilka 
makijażowych sztuczek, z których słynie.
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7
Metamorfoza fryzury  

z Tymkiem Piętą – stylistą gwiazd

     

cena wywoławcza 300 zł

     

Metamorfoza fryzury z Tymoteuszem 
Piętą, właścicielem najlepszych w Polsce, 
według „Vogue” salonów Hairmate, 
stylistą na sesjach do magazynów 
i reklam. Tymek słynie z tego, że tnie 
włosy różnymi technikami (nawet 
brzytwą), genialnie dobiera kolor, wie 
wszystko o światowych trendach, wydał 
też własną książkę i stworzył własną 
linię kosmetyków do włosów.
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8
Butelka od Baccardi Martini Polska 

pomalowana przez Mateusza Sudę

     

cena wywoławcza 150 zł

     

Bacardi Martini Polska przekazuje 
nam na aukcje butelkę specjalnie 
pomalowaną przez artystę Mateusza 
Sudę, którego prace publikowane są m.
in. w czasopismach „Glamour” i „Fashion 
Magazine”.



29Muzeum Warszawy — Katalog aukcji Fundacji Muzeum WarszawySILENT aucTIoN

9
Apartament w mieście Jávea 

na południu Hiszpanii, pomiędzy 

Walencją i Alicante

     

cena wywoławcza 3000 zł

     

Voucher na tygodniowy pobyt 
w apartamencie w mieście Jávea 
na południu Hiszpanii, pomiędzy Walencją 
i Alicante. Idealne miejsce zarówno 
do odpoczynku, jak i uprawiania sportów 
morskich i górskich. Apartament składa 
się z 3 sypialni i 2 łazienek, salonu 
z kuchnią i dużego tarasu z widokiem 
na morze. Położony jest w drugiej 
linii zabudowy od morza. Do budynku 
z kilkunastoma apartamentami 
przynależy basen. Miasteczko Jávea 
jest położone pomiędzy wzgórzami, 
z których roztaczają się zapierające dech 
w piersiach widoki. Apartament jest 
świetnie zlokalizowany – w pobliżu plaży 
kamienistej i piaszczystej, a zwolenników 
dobrego jedzenia ucieszy bliskość wielu 
świetnych restauracji. Oferta pobytu 
dotyczy okresu poza głównym sezonem 
– wiosną lub jesienią. Więcej szczegółów 
na https://abnb.me/wuCZp4EDfvb*.

* Dojazd do miasta Já vea na koszt własny.
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10
Wieczór w klimatycznej pracowni 

Tchorka

     

cena wywoławcza 500 zł

     

Oferujemy Państwu niepowtarzalną 
okazję na organizację kameralnego 
spotkania w pracowni rzeźbiarskiej 
Karola Tchorka, miejscu niezwykle 
inspirującym dla miłośników sztuki. 
W przepięknych wnętrzach do dzisiaj 
zachowano dorobek rzeźbiarski artysty, 
pamiątki oraz oryginalne wyposażenie. 
Ta niezwykła przestrzeń zbudowana 
została przez rzeźbiarza w latach 50. XX 
wieku z pozostałości zburzonej oficyny 
kamienicy przy ulicy Smolnej 36. To 
tu Tchorek stworzył swoje najbardziej 
znane realizacje. W związku z przejęciem 
Pracowni pod opiekę przez Muzeum 
Warszawy.

* Termin do ustalenia, możliwość 
organizacji spotkania dla maks. 6 osób
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11
Dożywotni bilet wstępu  

do Muzeum Warszawy 

     

cena wywoławcza 500 zł

     

Niedostępny w normalnej sprzedaży 
bilet bez daty ważności, który pozwoli 
zwycięzcy już zawsze odwiedzać nasze 
wnętrza.
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12
Ekskluzywny zestaw kosmetyków 

Moroccanoil – ulubionej marki gwiazd

     

cena wywoławcza 200 zł

     

Chinara Alizade – pierwsza tancerka 
Polskiego Baletu Narodowego, 
bohaterka wyjątkowej sesji zdjęciowej 
w przestrzeni Muzeum Warszawy – 
uważa, że Moroccanoil to najlepsze 
kosmetyki do pielęgnacji kręconych 
włosów. Tego samego zdania jest wiele 
gwiazd na świecie. Sekretem kultowych 
już kosmetyków jest najwyższej jakości 
olejek arganowy, który ze względu 
na swoje dobroczynne właściwości 
nazywany jest „marokańskim złotem”. 
Zapach kosmetyków jest tak intrygujący, 
że za namową klientek marka 
wyprodukowała nawet perfumy. Na aukcji 
wylicytować można wyjątkowy zestaw 
produktów do pielęgnacji ciała.
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13
Zestaw kosmetyków PRO XN  

(do licytacji dostępne są 3 zestawy)

     

cena wywoławcza
(1 zestawu)

1500 zł

     

Dostępne tylko w gabinetach 
kosmetycznych, kosmetyki marki PRO 
XN opierają się na najsilniejszym dotąd 
poznanym flawonoidzie o działaniu 
antyoksydacyjnym – ksantohumolu 
pozyskiwanym z chmielu. Po raz 
pierwszy na świecie zastosowano w nich 
innowacyjny kompleks antyoksydantów 
opracowany z udziałem polskich 
naukowców i opatentowany! 

Na aukcji wylicytować można trzy 
zestawy (prosimy o wpisanie na kartce 
do licytacji numer wybranego zestawu).

 ― Zestaw 1. Oczyszczanie (Recovery 
Cleansing Oil + Prime Mist) + silna 
anstyoksydacja (Antioxidant Therapy)

 ― Zestaw 2. Oczyszczanie (Recovery 
Cleansing Oil + Prime Mist) + silna 
anstyoksydacja (Antioxidant Therapy) 
+ ochrona UVA/UVB (Sun Barrier)

 ― Zestaw 3. Silna antyoksydacja 
(Antioxidant Therapy) + rozjaśnianie 
(Bright Up Therapy)
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14
Książka Wstecz ze spersonalizowaną 

dedykacją od Błażeja Brzostka 

     

cena wywoławcza 100 zł

     

Wydana w ubiegłym roku książka 
Błażeja Brzostka Wstecz zdążyła 
już zdobyć większość branżowych 
nagród i urosnąć do rangi pozycji 
obowiązkowej wszystkich, których choć 
trochę interesuje fascynująca historia 
polskiej stolicy. Publikacja znanego 
varsavianisty i badacza wywraca 
zwyczajowy porządek opowiadania 
historii do góry nogami. Wstecz 
to opowieść o Warszawie od roku 2021 
do średniowiecznych początków miasta, 
którą czyta się jak powieść sensacyjną, 
a nie literaturę faktu. Na naszej aukcji 
obok nocnego zwiedzania Muzeum 
z Błażejem Brzostkiem wylicytować 
można wyjątkowy egzemplarz książki 
ze spersonalizowaną dedykacją dla 
szczęśliwego zwycięzcy.
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15
Zestaw kosmetyków Ojo Lab

     

cena wywoławcza 1500 zł

     

Ojo Lab to fantastyczna polska marka 
botaniczna, na której punkcie oszalały 
paryżanki. Brand, który wspiera 
„młodą sztukę”, łączy przyjazne dla 
planety rozwiązania, zaawansowaną 
technologię i potęgę natury z klinicznie 
potwierdzonymi rezultatami. Oparte 
na botanicznych składnikach 
superekologiczne kosmetyki, które 
dbają o lasy, mają opakowania zrobione 
z grzybów, a ich bogate, przebadane 
wszechstronnie formuły urzekają 
zapachem. W zestawie, który można 
wylicytować na aukcji, znajduje się 
cały przekrój oferty marki: olejki, 
serum żelowe, łagodzący balsam, krem 
i koloryzujący balsam do ust i powiek.
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16
Jedwabna apaszka Lilou  

z nowej kolekcji

     

cena wywoławcza 300 zł

     

Najnowszy projekt Lilou, jedwabna 
apaszka z kolekcji Opowieść 48.4, 
jest ukłonem dla polskiej tożsamości 
i przywiązania do korzeni. Przypomina 
o miejscach, które odgrywają szczególną 
rolę w kształtowaniu poczucia 
przynależności, opowiada, o tym 
skąd i kim jesteśmy. Na wykonanych 
ze 100% jedwabiu chustach znalazły się 
zakorzenione w naszej kulturze symbole, 
takie jak warszawska Syrenka, Arkady 
Kubickiego czy Barbakan. Wyjątkową 
apaszkę z symbolami Warszawy możecie 
nabyć na naszej aukcji.
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17
Lego Icons – Orchidea

     

cena wywoławcza 200 zł

     

Zestaw klocków Lego® Icons – Orchidea 
to unikatowy projekt konstrukcyjny, 
trening uważności i możliwość 
zbudowania pięknej rośliny do ozdoby 
domu. Jest częścią kolekcji botanicznej 
Lego®, zainspirowanej roślinami 
i kwiatami, stworzonej dla dorosłych 
miłośników budowania, którzy lubią 
piękne wzornictwo i starannie oddane 
szczegóły.
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18
Lego Icons – Drzewko Bonsai

     

cena wywoławcza 200 zł

     

Zestaw klocków Lego® Icons – 
Drzewko Bonsai to unikatowy projekt 
konstrukcyjny, trening uważności 
i możliwość zbudowania pięknej rośliny 
do ozdoby domu. Jest częścią kolekcji 
botanicznej Lego®, zainspirowanej 
roślinami i kwiatami, stworzonej dla 
dorosłych miłośników budowania, którzy 
lubią piękne wzornictwo i starannie 
oddane szczegóły.
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19
Lego Architecture – Singapur

     

cena wywoławcza 200 zł

     

Zestaw klocków Lego® Architecture – 
Singapur to podróż bez wychodzenia 
z domu. Odwiedź jedno z najbardziej 
ekscytujących miast na świecie dzięki 
modelowi Singapuru z realistyczną 
panoramą miasta. Zrelaksuj się, budując 
ośrodek wypoczynkowy Marina Bay 
Sands, wieżowce OCBC Centre i One 
Raffles Place, targ spożywczy Lau Pa Sat, 
hotel Fullerton oraz ogrody Supertree 
Grove w parku Gardens by the Bay. Dodaj 
elementy symbolizujące rzekę Singapur 
oraz drzewa, aby zwieńczyć nimi 
największy i najbardziej złożony model 
miejskiej panoramy w historii Lego.
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