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Fundacja Wspólnota Nadziei 
jest pozarządową Organizacja 
Pożytku Publicznego, która od 
1998 r. wspiera osoby dorosłe 
w spektrum autyzmu i ich rodziny. 
Prowadzi w podkrakowskich 
Więckowicach Farmę Życia, 
pierwsze w Polsce miejsce po-
bytu stałego dla osób dorosłych 
w spektrum autyzmu.

Farma Życia zapewnia swoim 
mieszkańcom jak i innym 
dorosłym osobom w spektrum 
autyzmu godne życie, rehabilitację, 
edukację, aktywność społeczną, 
pracę i opiekę, dostosowaną 
do ich potrzeb i możliwości. 
Więcej o nas znajdziecie na: 
www.farma.org.pl

Autyzm jest zaburzeniem neuro-
rozwojowym, którego istotą są 
trudności w porozumiewaniu się 
z otoczeniem, w nawiązywaniu 
kontaktów społecznych, w kon-
trolowaniu emocji. Autyzm jest 
niepełnosprawnością trwającą 
całe życie, w którym dzieciństwo 
to tylko krótki okres.

Fundacja Wspólnota Nadziei 
organizuje aukcję charytatywną 
ARTYŚCI dla FARMY ŻYCIA 
2022 aby wspomóc działalność 
i zapewnić rozwój Farmy Życia.

Charytatywna 
aukcja dzieł 
sztuki



B. Miu 
„Popołudnie w lesie”, 2019
akryl na tekturze 70x50 cm, w opra-
wie 75x55 cm

B. Miu, „Gra w kulki”, 2019
akryl na tekturze 70x50 cm, 
w oprawie 75x55 cm

Janusz Bartkowicz 
„Wojna I”, 2022
akryl, 30x40 cm, w oprawie: 
32x42 cm

Janusz Bartkowicz 
„Wojna II”, 2022 
akryl, 33x45 cm, antyrama: 
40x50 cm

Janusz Benedyktowicz
„Akt”, 1987
technika własna, 30x25 cm, 
w oprawie: 48x38 cm

Maria Bieńkowska-Kopczyńska 
„Ważki”, 2021
olej na płótnie, 46x38 cm

Krystyna Bochenek
„Madama”, 2018
olej na płótnie, 67x54 cm

Marta Bożyk
„Szachowniczka kostkowata”, 
2017
linoryt, 21x15 cm / 40x30 cm
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Wojciech Domagała
„Drzewo”
fotografia czarno biała, 
30x40 cm, w oprawie 41x51 cm

Marc Chagall
„Daphnis and Chloe” Op.19 „The 
Capture of Chloe”
fotolitografia, publikacja: George 
Braziller, New York, USA, 1977, 
32,1x47,6 cm, w oprawie: 
47x64,5 cm

Manezha Dost
„Nadzieja”, 2012
akryl na płótnie, 120x80 cm

Stefan Dousa
„Kompozycja I”, 2021
rysunek, tusz, 23x17,5 cm, 
w oprawie: 32x23 cm

Mariusz Dutka
„Kolarz” 
pastele na kartonie, 51x58,5 cm

Vladimiro Elvieri – „Aspetto une 
telefonata da Vincent”, 1990
sucha igła, 22/50, datowany, za-
tytułowany i podpisany ołówkiem 
przez artystę, gruby papier tkany, 
ilustracja - 22x25 cm, w oprawie: 
40,5x48 cm

Wojciech Fabiański
„Ucieczka latawców I”, 2013
suchy pastel, 63,5x74 cm, w opra-
wie: 73x63,5 cm

Piotr Fąfrowicz – „Drzewo”
tempera, gwasz, 29,2x23,8 cm, 
w oprawie: 42,5x33,5 cm
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Marta Bożyk
„Tylko my 4”, 2017
linoryt, 54x47,5 cm / 65x51,5 cm

Małgorzata Bundzewicz
„Jesień”, 2021
akryl na płótnie, 30x40 cm
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Teresa B.Frodyma
„Widok na Kraków” 
akwaforta/akwatinta,  sucha igła, 
9,5x19 cm, w oprawie:21x30 cm

Małgorzata Fraus
„Martwa natura”, 1999 
tempera/papier, 67,5x47 cm, 
w oprawie: 84x63,5 cm

Teresa B.Frodyma
„Świąteczna paczka”
akwaforta/akwatinta, sucha igła, 
23x17 cm, w oprawie: 32x26 cm

Teresa B. Frodyma
„Choinka” 
akwaforta/akwatinta, sucha 
igła, 27x19 cm, w oprawie: 
20,5x25,5 cm

Teresa B. Frodyma
„Wierzby”
akwaforta/akwatinta, sucha igła, 
9,5x19 cm, w oprawie: 21x30 cm

Teresa B. Frodyma
„Z Mariackiej wieży” 
akwaforta/akwatinta, sucha igła, 
27x19 cm, w oprawie: 34x26 cm

Iwona Fischer - Zuziak
„X X X”
akryl na płótnie, 33x33 cm

Małgorzata Fraus
„Maska”, 2003
litografia, 47x37 cm
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Kamila Golec
„Zgubiłeś się?”, 2021
olej na płótnie, 40x40 cm

Ryszard Grazda
„TP 1”, 2020
wydruk cyfrowy, 38x32,5 cm, 
w oprawie: 40,5x34 cm

Kazimierz Hamada
„Koniec lata”, 2022
olej na płótnie, 30x50 cm

Maja Herzog
„Jak gdyby nigdy nic...”
fotografia, druk na dibondzie, 
66,74x50 cm, w oprawie: 
71,5x55 cm

Krzysztof Ingarden
„Łemkowska Hyża”
rysunek piórkiem na kalce, 
23x33 cm, w oprawie: 36x44 cm

Danka Jaworska
Bez tytułu
akryl na płótnie, 50x70 cm
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Hanna Gąsienica Samek
„Drzewa- impresja”,  1983
olej na płótnie, 100x73 cm, 
w oprawie: 104x77 cm

Simeon Genew
„Artefakt 21”, 2021
akryl na płótnie, 50x50 cm

Hanna Gąsienica Samek
„Aleja wysokich traw”, 2012
olej na płótnie, 52x120 cm, w oprawie: 54x123 cm
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Aleksandra Kaleta
„Równowaga”, 2019
technika mieszana: materiał, 
mulina, kordonek, farby akrylowe, 
60x50 cm

Aleksandra Kaleta
„Wyleczona rana”, 2018
technika mieszana: mulina, kordo-
nek i farby akrylowe, 50×50 cm

Rafał Karcz
„Pejzaż podkrakowski I”, 2022
technika mieszana, papier, 
19x21 cm

Rafał Karcz
Pejzaż podkrakowski II”, 2022
technika mieszana, papier, 
19x21 cm

Józef Kluska-Stawowski
„Kozica”, 1932
drzeworyt, bibułka, 15,5x20, 
w oprawie: 38x48 cm

Małgorzata Kowalczyk
„Kaczeńce”, 2022
akwarela, 29,5x30 cm, w oprawie: 
37x30 cm

Juriana Jur
„Bałtyckie impresje”, 2021 
digital print, 30x40 cm

Henryk Tomasz Kaiser
„Hejnał”,  2009
photoshop, 50x40 cm, w oprawie: 
64,5x54,5 cm
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Aleksandra Kaleta
„One w ogrodzie”, 2018
technika mieszana: farby akrylo-
we, materiał, mulina, 50×50 cm

Aleksandra Kaleta
„Pozytywna energia”, 2018
technika mieszana: materiał 
z własnym projektem nadruku, 
kordonek, mulina, farby akrylowe, 
50 cm×50 cm42
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Lucyna Kuśnierczyk
Z cyklu „Fotomalatury”, „Rozbita 
szyba I”, 2022 
fotografia, 20x29 cm, w oprawie: 
35x45 cm

Lucyna Kuśnierczyk
Z cyklu „Fotomalatury”, „Rozbita 
szyba II”, 2022
fotografia, 20x29 cm, w oprawie: 
35x45 cm

Lucyna Kuśnierczyk
Z cyklu „W ogrodzie nocą”, 

„Śledząc Księżyc”, 2022
fotografia, 20x29 cm, w oprawie: 
38x48 cm

Przemo Łukasik 
„Nowy York”
fotografia czarno-biała, 70x50 cm, 
w oprawie: 105x72 cm

Tadeusz Łyczakowski
„Diabły z kościoła w Krościenku 
nad Dunajcem”, 2022
fotografia, wydruk na PCV, 31x39 
cm, w oprawie: 59x67 cm

Tadeusz Łyczakowski
„Kościół św. Wojciecha w Krako-
wie”, 2022
fotografia, wydruk na płótnie, 
40x60 cm, w oprawie: 47x67 cm,
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Janina Kraupe Świderska
„Przebudzenie”, 1971
linoryt, 25x18 cm, w oprawie: 
37,5x23,5 cm

Janina Kraupe Świderska
Bez tytułu
lata 60-te XX w. , sygn.p.d. , olej, 
farba drukarska, płótno, 20x25 cm, 
w oprawie: 44x37,5 cm

Małgorzata Kowalczyk
„Poranek”, 2022
akwarela, 34x26 cm

Maria Józefa Kowalska
„Martwa natura”, 1932
olej, tektura 34x 41 cm, w opra-
wie: 52x72 cm
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Tadeusz Łyczakowski
„Wiara, Nadzieja i Miłość” 
fragment witraża z Katedry 
w Sosnowcu, 2022
fotografia, wydruk na PCV, 
39x39 cm, w oprawie: 65x65 cm

Beata Malinowska -Petelentz
„Bazylika San Marco”, 2020
rysunek, technika mieszana, 
45x38 cm, w oprawie: 70x50 cm 
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Rafał Olbiński
„FREEDOM”, 2022
inkografia II/XX, podpisany 
ołówkiem przez artystę, 60x42 cm, 
w oprawie: 65x47 cm 

Agata Pankiewicz 
z cyklu NATUS EST_1/3, 1991; 
odbitki - 2003
fotografia (odbitka ciemniowa), 
40x30 cm, w oprawie: 42,5x32,5 cm

Marek Perepeczo
„Krzaki”, 2020
grafika komputerowa (smartfon 
picture), wydruk laserowy; 22x14,5, 
w oprawie 36,3x28 cm

Marek Perepeczo
„Kwiatek”, 2021
grafika komputerowa (smartfon 
picture), wydruk laserowy; 22x14,5, 
w oprawie 36,3x28 cm

Marek Perepeczo
„Słonecznik”, 2018
grafika komputerowa (smartfon 
picture), wydruk laserowy; 22x14,5, 
w oprawie 36,3x28 cm

Pi
„HAIR”, 2014
sygnowany na odwrocie, akryl na 
płótnie; 40x40 cm 
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Małgorzata Mizia
„Puchacz V”, 2022
akryl na płótnie, 40x30 cm, 
w oprawie: 42x32 cm

Małgorzata Mizia
„Puchacz VI”, 2022
akryl na płótnie, 40x30 cm, 
w oprawie: 42x32 cm
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Allan Rzepka
„Autoportret Wielkopostny”, 1994
sygnowany i datowany p.g.: „allan 
Rzepka 8/94”, olej na płótnie, 
70x91 cm, w oprawie: 81x101 cm 

Anna Sagan
„III To będzie przeszłość (płynący 
Dunajec)”, Czorsztyn maj 1981
olej na płótnie, 50x70 cm

Anna Sagan
„Jesień Kraków”,1975
olej na płótnie, 26,5x37,5 cm

Anna Sagan
„Obfity połów jesiotra”
olej na płótnie, 50,5x62 cm

Janusz Sepioł
„Drewniana synagoga w Janowie 
Sokólskim, poł. XVIII w”,
z cyklu : Bożnice na ziemiach 
Rzeczpospolitej , 2022
akwarela, 29,7x42 cm, w oprawie: 
43x53 cm

Janusz Sepioł
„Kotek Kasi”, 2021
akwarela, 21x29,7 cm, w oprawie: 
33x43 cm
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Zenon Remi
„Kościółek na Pęksowym Brzyzku 
w Zakopanem – wnętrze”, 2013
akwarela, 36x56 cm, w oprawie: 
55x75,5 cm Agata Rościecha - Kanownik

”Pomiędzy ZiN2”, 2021
technika mieszana na płótnie, 
150x50 cm

Wojciech Plewiński
„Anna Dymna 1970”, reprodukcja 
portretu sygnowana w 2022
wydruk tuszami UV na płycie 
Dibond; 80x57 cm, w oprawie: 
87x63 cm

Tadeusz Płaszewski
„Ewa i Piotr”, 1970
fotografia czarno biała, 30x40 cm, 
w oprawie: 43x52,5 cm
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Maciej Skaza
„Samotność katedry” (Trani, Włochy, 20.07.2018)
fotografia czarno – biała, 27,9x98,5 cm w oprawie 
40,2x120,1 cm
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Henryk Franciszek Starzyński
„Jesienne buki”, 1970
akwarela, karton; 38,5 x 28,0 cm, 
w oprawie: 53x43 cm

Henryk Franciszek Starzyński
„Leśny dom”, 1971
akwarela, karton; 43,0 x 30,5  cm, 
w oprawie: 52,5x52,5 cm

Henryk Franciszek Starzyński
„Nad Bałtykiem”, 1968
akwarela, karton;
46,0 x 56,5 cm, w oprawie: 
52x72 cm

Henryk Franciszek Starzyński
„Po burzy”, 1925
olej, karton 18,5 x 29,0 cm, w opra-
wie: 32,5x42,5 cm

Henryk Franciszek Starzyński
„W parku”, 1925
olej, tektura, 22,0 x 30,0 cm, 
w oprawie: 43x53 cm
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Agnieszka
Słońska - Więcek

„Katedra”, 2020
sygnowany p.d.r , akryl na płótnie, 
100x70 cm, 

Anna Sobol - Wejman
„Dziennik Życia III”, 2022
akwaforta, 20x50 cm / 50x70 cm
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Krystyna Styrna - Bartkowicz
„Zamieć”, 1982-2022
pastele, 24x32 cm; antyrama 
28x35 cm

Władysław
Szyszko „Pampel” 

„GADU – GADU”, 2019
technika mieszana, 12x19 cm, 
w oprawie: 15x21 cm

Mariusz Twardowski
„Tsé bighánílíní”, 2018
fotografia kolorowa, 70x50 cm, 
w oprawie: 102x73 cm

Richard Wawro
“Ochłoda na Karaibach”, 1988
pastela olejna na kartonie, 
30x22 cm, w oprawie: 42x32,5 cm

Richard Wawro
„Pucharowy finał”, 1969
pastela olejna na kartonie, 
39x57 cm, w oprawie: 42,5x60 cm

Richard Wawro
„Rodzina kangurów w Nowej Po-
łudniowo-Zachodniej Australii”, 
1989 
pastela olejna na kartonie, 
22x30 cm, w oprawie: 32x40 cm
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Krystyna Styrna - Bartkowicz
„Lato”, 2012
pastele, 29x21 cm, w opra-
wie: 43x33 cm

Krystyna Styrna - Bartkowicz
„Taki pejzaż”, 1982-2022
pastele, 24x32 cm; antyrama 
28x35 cm

Jacek Stokłosa
„Biblioteka”, 2008
fotografia, 30x40 cm, w opra-
wie: 42x52 cm

Joanna Stożek
„Na ławce”, 1997
akryl na płycie, 50x68 cm, w opra-
wie: 62x82 cm
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Stanisław Wejman
„Siedemset dwudziesta piąta”, 
2022
akwaforta, 29x29 cm/50x70 cm

Mieczysław Wejman
„Kompozycja”, 1963
cynkografia, papier; 21,5 x 20,5 cm, 
w oprawie: 53x43 cm
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Waldemar Wesołowski
Bez tytułu
akryl na desce mdf, 25x25 cm
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Waldemar Wesołowski
Bez tytułu
akryl na desce mdf, 25x25 cm

Waldemar Wesołowski
Bez tytułu
akryl na desce mdf, 25x25 cm



B. Miu – artysta z Krakowa 
ukrywający się pod pseu-
donimem B. Miu. Maluje na 
starych deskach, tekturach 
i płytach. Swoje prace wystawia 
tylko „w realu”, najczęściej 
podczas kilkudniowych wystaw 
organizowanych w knajpach, 
kwiaciarniach i prywatnych 
domach. 

Janusz Bartkowicz – artysta 
grafik, studia na Wydziale Archi-
tektury PK. Debiutował w 1963 
roku wystawą rysunku w galerii 
ZPAP w Domu Plastyków w Kra-
kowie. Członek ZPAP. Współ-
pracował z Wydawnictwem 
ARKADY. Wyróżniony medalem 
na Biennale i Triennale Rysunku 
we Wrocławiu (lata 60./70.). 
Wystawy zbiorowe i indywidual-
ne w Polsce i za granicą, w 1997 
roku duża wystawa w Nowym 
Jorku. W 2000 roku otrzymał 
I nagrodę w kategorii wysta-
wa-poster na VIII Międzynaro-
dowym Biennale Architektury 
w Krakowie. W 2017 otrzymał 
I nagrodę w kategorii film 
(współpraca: Marcin Koszałka) 
za film rysunkowy zatytułowany 

„Krakowska sztuka chaosu” oraz 
Grand Prix MBA. 

Janusz Benedyktowicz – (1918 
– 2001). Studia na Wydziale 
Grafiki ASP w Krakowie 
ukończył z odznaczeniem. 
Zajmował się przede wszystkim 
grafiką i malarstwem, rzadziej 
medalierstwem, ekslibrisem 
i typografią reklamową. Tworzył 
pejzaże, widoki architektury 
i martwe natury, także grafiki 
o tematyce religijnej, niekiedy 
sięgał po motywy Science-
-Fiction i sceny erotyczne 
utrzymane w konwencji 
pop-artu. W jego twórczości 
często widoczna jest inspiracja 
sztuką ludową. Swoje prace 
prezentował na ponad 100 
wystawach indywidualnych 
i zbiorowych, w kraju i za 
granicą. Był także autorem 
szeregu opracowań z zakresu 
liternictwa i typografii.

Maria Bieńkowska-Kop-
czyńska – (ur. 1951) malarka, 
graficzka. Absolwentka 
Wydziału Grafiki krakowskiej 
ASP. W 1980 r. otrzymała 

nagrodę Ministra Kultury 
i Sztuki za pracę dyplomową 
inspirowaną poezją Bolesława 
Leśmiana. Obecnie zajmuje się 
malarstwem sztalugowym, za 
które 1998 otrzymała nagrodę 
Fundacji Polska-Japonia im. 
Miyauchi. Kompozycje na-
wiązujące poetycko do natury 
często składają się w cykle: 
Carrara-Kamienie światła, Fiordy, 
Ścieżki Bretanii, Morza. Jej 
prace prezentowane były na 
ponad dwudziestu wystawach 
indywidualnych i kilkudziesięciu 
zbiorowych w Polsce, krajach 
europejskich i w Japonii.

Krystyna Bochenek – (ur.1944). 
Od 1971 roku mieszkała 
w Sztokholmie, gdzie poza 
malarstwem zajmowała 
się promowaniem polskich 
artystów plastyków. Przez 
wiele lat była kuratorem wystaw 
w Instytucie Polskim w Sztok-
holmie. Studiowała malarstwo 
i formy przemysłowe w ASP 
w Krakowie, oraz malarstwo 
w Gerlesborgskola i Ludevads 
Folkhögskola i grafikę w Alsta 
Folkhögskola. Ma na swoim 

koncie kilkadziesiąt wystaw 
indywidualnych jak i zbiorowych 
w Skandynawii, Francji i Polsce. 
Należy do Szwedzkiego 
Związku Artystów SKF, do Sto-
warzyszenia Szwedzkich Kobiet 
Artystek i Związku Polskich 
Artystów Plastyków (ZPAP).

Marta Bożyk – (ur. 1973), 
polska artystka sztuk 
wizualnych, graficzka, twórczyni 
witraży. Absolwentka Wydziału 
Grafiki ASP w Krakowie. Od 
2005 pracuje na stanowisku 
adiunkta na Wydziale Grafiki 
ASP w Krakowie. Zajmuje się 
grafiką artystyczną, głównie 
drzeworytem, linorytem oraz 
mokuhangą. Kuratorka oraz 
koordynatorka wielu projektów 
artystyczno-badawczych. 
Udział w licznych wystawach 
zbiorowych i indywidualnych 
w kraju i za granicą. Laureatka 
Stypendium Twórczego Miasta 
Krakowa (2000) i miasta Mino 
w Japonii (2001) a także Nagro-
dy Technicznej na International 
Print Exhibition w Taichung 
na Taiwanie (2008) oraz Equal 
Prize International Triennial of 

Art Bitola w Macedonia. Należy 
do artystycznej grupy kobiecej 

„Grupa 13”.

Małgorzata Bundzewicz – 
(ur.1951). Studia na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie (dyplom 
w 1974 r.) oraz na Wydziale 
Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie (dyplom 
w 1979 r.) Podyplomowe 
Studium Scenografii Filmowej, 
Teatralnej i Telewizyjnej ASP 
w Krakowie. Udział w wysta-
wach zbiorowych w Polsce 
i za granicą (Norwegia, Niemcy, 
Stany Zjednoczone). Projekty 
scenograficzne, kostiumy 
i dekoracje wnętrz do spektakli 
teatralnych i filmów. Zajmuje 
się rysunkiem i scenografią. 
Prace w kolekcjach prywatnych 
i muzeach.

Marc Chagall – (1877 – 
1985), słynny malarz i grafik 
żydowskiego pochodzenia 
posiadający obywatelstwo 
rosyjskie i francuskie; Postaci 
na obrazach Chagalla często 
lewitują w powietrzu, niejako 

Informacje o artystach



poszukując dla siebie nowego, 
lepszego świata. Stylistyka jego 
prac znajduje się na pograniczu 
ekspresjonizmu, surrealizmu 
i symbolizmu. Widać u Chagalla 
również wpływy kubizmu. Do-
minującą kolorystykę obrazów 
stanowią błękity, zielenie 
i czerwienie. Malarz operował 
delikatną, falistą linią, oddającą 
nierealne kształty fantastycz-
nych stworzeń (np. ryb ze 
skrzydłami). Tworzył światy 
z pogranicza snu i jawy, pełne 
kolorów i magii.

Wojciech Domagała – artysta 
fotograf AFIAP (2012) oraz 
EFIAP (2017) – tytuły przyznane 
przez Międzynarodową Fede-
rację Sztuki fotograficznej FIAP 
z siedzibą w Paryżu. Uczestnik 
wielu wystaw zbiorowych, 
laureat wielu konkursów foto-
graficznych w kraju i na świecie, 
m.in. Międzynarodowy Konkurs 
Cyfrowej Fotokreacji CYBERFO-
TO Częstochowa; Ogólnopol-
skie Biennale Fotografii „Zabytki” 
Zamojskie Towarzystwo 
Fotograficzne; „Śladami Leona 
Wyczółkowskiego – motywy 
górskie w twórczości artysty” 
Muzeum im. Leona Wyczół-
kowskiego w Bydgoszczy; 
NASZA POLICJA Komenda 
Główna Policji 2005 ROK; 
Bałtycka Galeria Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Koszalinie 
X Przegląd Fotografii Polskiej 
i Europejskiej ZŁOTA MUSZLA; 
Zespół Pałacowo-Parkowy 
w Przeworsku w obiektywie; 
W 365 dni dookoła Gminy 
Limanowa Grand Prix oraz 
„Lubelskie. Smakuj życie” orga-
nizowany przez Departament 
Promocji i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Lubelskiego.

Manezha Dost – (ur. 1977 
w Kabulu), architekt, malarka, 
absolwentka, a obecnie adiunkt 
na Wydziale Architektury Poli-
techniki Krakowskiej, aktywny 
członek IARP i SARP. W 2003 
roku po obronie pracy magister-
skiej „Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Kabulu” została 
zaproszona przez Amerykańską 
firmę do współpracy przy 
projekcie rządowym w Afga-
nistanie. W malarstwie, które 
jest jej pasją używa głównie 
akrylu, suchych pasteli i ołówka. 
Wykorzystuje również w swojej 
twórczości elementy grafiki 
komputerowej. Duży wpływ na 
jej malarstwo odegrał pobyt 
w Afganistanie, a prezento-
wane obrazy odzwierciedlają 
próbę przekazu rzeczywistości 
widzianej z perspektywy kobiety. 
W roku 2014 zorganizowała 
cykl wystaw (w Krakowie, War-

szawie, Katowicach i Bytowie) 
pod tytułem „Kabul – Kraków: 
Bridges Through ART”, którego 
celem było przybliżenie kultury 
Afganistanu. 

Stefan Dousa – (ur. 1945), 
absolwent krakowskiej ASP, 
wykładowca Politechniki 
Krakowskiej, profesor sztuk 
plastycznych. Rzeźbiarz, 
medalier, malarz witraży. Autor 
m.in. Pomnika Ofiar Komuni-
zmu na Cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie, Głazu Papieskiego 
na Błoniach oraz kilku popiersi 
w Galerii Wielkich Polaków 
w Parku Jordana (Popiełuszko, 
JPII).

Mariusz Dutka – (ur.1986). 
Uczestnik zajęć realizowanych 
dla uzdolnionych osób z auty-
zmem w placówce dziennej na 
Farmie Życia w Więckowicach. 
Maluje różnymi technikami, lepi 
z gliny, tworzy kolaże a jego 
ulubionym motywem są smoki.

Vladimiro Elvieri – (ur. 1950 
w Schio), włoski malarz 
i rytownik, absolwent 
Narodowego Instytutu Sztuki 
Ceramiki w Nove, współpracuje 
z warsztatem druku Armando 
Martini „Torchio Thiene”, 
który działa w dziedzinie 
eksperymentów, często łącząc 

tradycyjną technikę drypoint 
na tworzywach sztucznych, 
takich jak pleksiglas. Jego 
bogata produkcja graficzna 
ma obecnie ponad 500 odbitek, 
głównie akwafort na pleksi-
glasie, ale także „klasyczne” 
wydruki i inne. Jest członkiem 
Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Grawerów „Amigrav” 
w Montrealu i profesorem 
rycin w grupie Kaus of Urbino. 
Uczestniczył w wielu wysta-
wach osobistych i zbiorowych, 
włoskich i międzynarodowych. 
W latach 1976-1982 wystawiał 
prace w Fondazione Bevilacqua 
La Masa w Wenecji, gdzie 
otrzymał nagrody w 1978 
i 1980 roku. Od 1999 roku 
jest organizatorem i filarem 
Międzynarodowego Biennale 
Grawerowania w Cremonie.

Wojciech Fabiański – (ur.1953), 
artysta, malarz, absolwent 
Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Pracę dyplomową 
obronił na Wydziale Konser-
wacji Dzieł Sztuki i głównie tą 
dziedziną zajmował się przez 
wiele lat. Równolegle malował 
obrazy – portrety i kompozycje 
oraz wykonywał projekty 
polichromii w kościołach. Od 
2003 roku wyłącznie maluje, 
wykorzystując technikę pastelu 
suchego.

Piotr Fąfrowicz – (ur.1958), 
ceniony w Polsce i na świecie 
malarz i ilustrator, a także wy-
dawca (współwłaściciel wydaw-
nictwa FRO9). Za twórczość dla 
dzieci otrzymał szereg nagród, 
między innymi: II nagrodę na 
Biennale Ilustracji 2001 w Aki 
Town (Japonia), wyróżnienia 
PS IBBY w konkursie Książka 
Roku 2003 oraz Książka Roku 
2004, nagrody w konkursie 
PTWK Najpiękniejsze Książki 
Roku 2003 oraz 2005, wpis 
na listę Białych Kruków 2005 
Internationale Jugendbibliothek 
w Monachium. Ukoronowa-
niem nagród jest Europejskie 
IBBY 2008 za ilustracje do 
książki „Wielkie zmiany 
w dużym lesie”.

Iwona Fischer-Zuziak – 
artystka malarka, architekt, 
prof. na Wydziale Architek-
tury w PK, Zakład Rysunku 
Malarstwa i Rzeźby. Ponad 30 
wystaw indywidualnych w kraju 
i zagranicą oraz udział w 25 
wystawach zbiorowych. Obrazy 
artystki znajdują się w licznych 
kolekcjach prywatnych w kraju 
oraz między innymi w Austrii, 
Dani, Francji, Niemczech, Szwe-
cji, Szwajcarii, USA, Kanadzie 
oraz w Italii. Efektem fascynacji 
Iwony Zuziak Teatrem, jest 
namalowany – nieprzerwa-



nie – od 1992-1996 roku cykl 
portretowy artystów i przyjaciół 
Teatru, Starego w Krakowie, 
oraz projekty scenografii 
i kostiumów, wykorzystane 
w Teatrze im. J. Słowackiego 
w Krakowie oraz w Teatrze 
Wybrzeże w Gdańsku. Więcej: 
www.iwonazuziak.pl 

Małgorzata Fraus – ur. 1978, 
absolwentka ASP w Krakowie, 
magister sztuki - kierunek grafi-
ka w zakresie film animowany 
oraz pedagogika. W latach 
2006-2015 nauczyciel podstaw 
fotografii i filmu w Szkole 
Plastycznej w Zabrzu. W latach 
2014-2021 współprowadząca 
warsztaty filmowe dla 
dzieci w Lanckoronie. https://
workshopkrakow.pl/. W latach 
2017-2019 twórczyni pracowni 
artystycznej – GoHa, prowa-
dzenie warsztatów z filmem 
animowanym dla dzieci 
i młodzieży. studiowała na 
wydziale grafiki, była związana 
z pracownią litografii profesora 
Romana Żygulskiego.

Teresa B. Frodyma – (ur. 1956) 
absolwentka ASP w Krakowie, 
Wydział Grafiki w Katowicach. 
Stypendystka MKiS w 1990 
roku, od 2005 roku doktor sztuki. 
Prowadzi warsztaty twórcze 
oraz zajęcia w Katedrze 

Edytorstwa Wydziału Poloni-
styki UJ w Krakowie. Nagrody: 
1991 – Najlepsza Grafika Roku 
na ASP w Krakowie; Najlepsza 
Grafika Miesiąca (ZPAP Okręg 
Krakowski) -1997, 2001, 2002, 
2004: Grand Prix, 1997, 1998, 
1999: wyróżnienie; 1989 – Inna 
nowa książka, VIII Biennale 
Sztuki dla Dziecka, Poznań: 
II nagroda. Udział w wielu 
wystawach w kraju i zagranicą 
(Korea, Niemcy, Włochy, Francja, 
Bułgaria, Egipt, Litwa, Hiszpa-
nia), 1995 „Sztuka Książki”. 

Hanna Gąsienica Samek – 
(ur.1950), malarka, absolwentka 
Wydziału Architektury Poli-
techniki Krakowskiej. W 1985r 
uzyskała uprawnienia Ministra 
Kultury i Sztuki w dziedzinie Ma-
larstwo, a w 1997r - uprawnienia 
budowlane do projektowania 
w specjalności architektonicz-
nej bez ograniczeń. Liczne 
wystawy indywidualne i udział 
w wystawach zbiorowych. 
Tematem zgłębianym przez 
artystkę w malarstwie jest 
pejzaż, głównie łąki i kompozy-
cje kwiatowe. 

Simeon Genew – (ur.1973), 
absolwent Wydziału Architek-
tury PK. Wykładowca rysunku 
i kompozycji oraz malarstwa 
cyfrowego w Wyższej Szkole 

Europejskiej im. ks. Józefa 
Tischnera. Poza pracą dydak-
tyczną, zawodowo zajmuje się 
projektowaniem graficznym 
publikacji i pracą jako cyfrowy 
artysta grafik dla branży gier. 
Jest prezesem Krakowskiego 
Stowarzyszenia Komiksowego. 
Maluje w technice akryl na 
płótnie, w stylu komiksowym 

„ligne claire”. Ma za sobą trzy 
autorskie wystawy. Jego obrazy 
są obecne w kolekcjach w Pol-
sce i zagranicą. Więcej: https://
simeongenewart.myportfolio.
com/ www.instagram.com/
simeongen/ 

Kamila Golec – (ur.1985), 
absolwentka dziennikarstwa 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
oraz edukacji artystycznej 
na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Obecnie studentka 
podyplomowego malarstwa na 
ASP w Krakowie. Zajmuje się 
malarstwem, w tym zarówno 
abstrakcyjnym jak i figuratyw-
nym, tworzeniem ilustracji 
do książek dla dzieci oraz 
edukacją artystyczną. W swoim 
malarstwie próbuje uchwycić 
temat głębi czasu, przeszłości 
i teraźniejszości, końca i począt-
ku rzeczy, poszukiwania drogi, 
skupia się także na samym 
procesie tworzenia, szczególnie 
w malarstwo abstrakcyjnym. 

Więcej: https://www.kamagolec.
pl

Ryszard Grazda – (1952 - 
2021), artysta grafik, absolwent 
Wydziału Grafiki Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Dyplom 
otrzymał w 1981 r. w pracowni 
prof. Mieczysława Wejmana. 
Zajmował się malarstwem, 
grafiką, rysunkiem, fotografią 
i wystawiennictwem.

Kazimierz Hamada – (ur. 1954), 
absolwent Wydziału Architek-
tury PK w Krakowie, dyplom 
w 1980 roku. Jego twórczość 
obejmuje malarstwo olejne 
i projektowanie architektury. 
Maluje pejzaże nierzadko 
uciekające pierwowzorowi 
natury w stronę abstrakcji, jak 
również pejzaże z elementami 
rzeczywistej architektury. 
Stosuje oszczędną gamę 
kolorystyczną z równoczesnym 
bogactwem światłocieni. Swoje 
obrazy prezentował na 19 
wystawach indywidualnych 
oraz na wielu wystawach zbio-
rowych i poplenerowych. Prace 
malarskie artysty znajdują się 
w kolekcjach w Polsce i za gra-
nicą. Jest członkiem Związku 
Polskich Artystów Plastyków. 
www.facebook.com/kjhamada.
gallery

Maja Herzog – (ur.1958), 
fotografka i dziennikarka 
(ZPAF, SDP) oraz animatorka 
i menadżerka kultury. Była 
redaktorka naczelna i wydaw-
czyni miesięcznika Biuletyn 
Fotograficzny. Zrealizowała 
projekty artystyczno-edu-
kacyjne, we własnej galerii 
OKO w Krakowie. Kierowała 
Krakowską Akademią Fotografii. 
Realizowała autorskie projekty 
kulturalne w Konsulacie Austrii 
w Krakowie, m. in. 3 edycje 
festiwalu Dni Austrii. Związana 
z FotoArtFestiwalem, w Biel-
sku-Białej, obecnie jako jego 
Ambasadorka. W 2000 roku 
zrealizowała autorski projekt 
fotograficzny w Filharmonii 
Krakowskiej, zakończony 
wydaniem albumu „Fotografie 
pod batutą”.Więcej: http://
fotartprojekt.pl/ http://katalog.
czasopism.pl/index.php/Biule-
tyn_Fotograficzny

Krzysztof Ingarden – (ur. 1957 
we Wrocławiu), polski architekt, 
członek Polskiej Akademii 
Umiejętności, SARP, MOIA, 
laureat Honorowej Nagrody 
SARP. Studiował na WA PK, 
w School of Art and Design 
w Japonii. Pracował w biurach 
Arata Isozaki Tokio, J.S.Pol-
shek & Partners, Nowy Jork. 
Doktor habilitowany architektury, 



profesor nadzwyczajny, dziekan 
na Wydziale Architektury i Sztuk 
Pięknych Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Mod-
rzewskiego, Generalny Konsul 
Honorowy Japonii w Krakowie.

Danka Jaworska – (ur. 1951), 
malarka pochodzenia polskiego 
tworząca w Sztokholmie. 
Absolwentka Architektury 
Wnętrz ASP w Warszawie, oraz 
Ecole Nationale Superieure 
des Arts Decoratifs w Paryżu. 
Niemieckie stypendium 
artystyczne DAAD (Worpswe-
de). Studia na Wydziale Grafiki 
na Kungliga Akademien för de 
fria konsterna w Sztokholmie. 
Staż w pracowni sitodruku 
Pratt Contemporery w Ightam 
w Wielkiej Brytanii. Współpraca 
z Folkperan w Sztokholmie. 
Ponad 100 wystaw indywi-
dualnych m. in. w Szwecji, 
Niemczech, Polsce, Danii, Anglii 
i we Włoszech. Zajmuje się 
malarstwem, grafiką, ilustracją 
książkową i fotografią, jak 
również wielkoformatowym 
malarstwem ściennym. Jej 
prace znajdują się w wielu 
kolekcjach prywatnych jak 
i muzeów na całym świecie.

Juriana Jur – (ur.1978), 
Liceum Plastyczne we Lwowie, 
stypendystka Rządu Polskiego 

(1997-2002). Absolwentka 
Wydziału Rzeźby, Wydziału 
Grafiki oraz Podyplomowych 
Studiów w Zakresie Scenografii 
na Wydziale Malarstwa ASP 
w Krakowie. Uprawia rzeźbę, 
grafikę, projektuje scenografię 
i kostiumy. W swym dorobku 
artystycznym ma liczne wy-
stawy indywidualne i zbiorowe. 
Laureatka nagród w konkur-
sach graficznych i fotogra-
ficznych. Autorka scenografii 
i kostiumów do spektakli, m.in. 

„Sędziowie”, PWST w Krakowie, 
„Czyż nie dobija się koni” 
w Bytomiu, „Ubu Król”. Pracuje 
jako scenograf przy filmach 
i serialach telewizyjnych.

Henryk Tomasz Kaiser – (ur. 
1951), absolwent Wydziału 
Mechanicznego PK. W latach 
70-tych zdobył około 60 
nagród na Międzynarodowych 
i Krajowych Salonach Foto-
grafii. Członek ZPAF. Kierował 
grupą fotograficzną „Centrum”. 
W 1981 roku wyjechał do USA, 
gdzie pracował w renomowa-
nych laboratoriach fotograficz-
nych., Współpracuje z Bankami 
Fotografii (Stock Photography 
Agencies). W latach 1995-2005 
publikował około 1500 zdjęć 
rocznie, co stawia go w świa-
towej czołówce fotografów dla 
„Banków Fotografii”. Członek 

American Society of Media Pho-
tographers. Autor 19 wystaw 
indywidualnych. W 2009 roku 
wydał album „Kraków i My”. 
Więcej: www.htkaiserphoto.
com

Aleksandra Kaleta – (ur.1988), 
graficzka-malarka i nauczyciel 
plastyki w krakowskiej świetlicy 
dla Romów polskich „Sawore”. 
Studiowała na krakowskiej ASP 
na wydziale grafiki i malarstwa. 
Ukończyła na tej uczelni także 
studia podyplomowe pedago-
giczne. Zajmuje się również 
projektowaniem nadruków na 
odzież. Interesuje się kulturą 
i krajobrazem krajów skandy-
nawskich. Wystawiała prace 
w wielu miastach w Polsce, a jej 
prace są w Polsce i w Stanach 
Zjednoczonych.

Rafał Piotr Karcz – (ur. 1969 
w Krakowie), absolwent Historii 
Sztuki na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim oraz Wydziału Form 
Przemysłowych krakowskiej 
ASP. 1990-1996 Historia 
Sztuki, UJ, Kraków, 1994-1999 
ASP Kraków, Wydział Form 
Przemysłowych. Malarz, grafik 
i fotograf eksperymentujący 
z mediami oraz technikami. Re-
alista. Członek Stowarzyszenia 
Pastelistów Polskich, a także 
amerykańskich. Inspiracje 

do własnych wizji odnajduje 
w popkulturze, niezależnej 
sztuce ulicznej, klubach, w sieci, 
mediach, prasie. Jego sztuka 
to nie jest odtwarzanie – to 
przetwarzanie obserwacji.

Józef Kluska-Stawowski – 
(1902 – 1975), malarz, grafik 
i pedagog. Studia na krakow-
skiej ASP uzupełnione na 
UJ i UAM w Poznaniu. Jego 
bogaty dorobek graficzny 
obejmuje około 13 tek 
z drzeworytami. Tematem prac 
są w głównej mierze motywy 
architektoniczne i pejzaże 
z Podhala, często nawiązujące 
do nurtu polskiego ART-DECO. 
Brał udział m.in. w Pierwszej 
Międzynarodowej Wystawie 
Drzeworytów otwartej w 1933 
roku w Instytucie Propagandy 
Sztuki w Warszawie. Oryginalne 
odbitki jego drzeworytów są 
rzadkością na rynku antykwa-
rycznym.

Małgorzata Kowalczyk – Na 
co dzień pracuje w biurze 
projektów, jednak jej hobby to 
utrwalanie ulotnego świata 
poprzez malarstwo w ulubionej 
technice akwarelowej. Swoje 
prace, w których najczęstszymi 
motywami są pejzaże i kwiaty, 
tworzy w atmosferze intymnych 
plenerów. Inspiracje czerpie 

z miłości do podróży i świata 
przyrody. Jej spojrzenie na 
przyrodę i otaczający świat to 
mieszanka indywidualnego 
poczucia estetyki, emocji, 
kolorów i odrobiny fantazji. 
Swoimi pracami pragnie 
pokazać ulotność chwili. Jej 
prace to propozycja alternatyw-
nego, punktowego spojrzenia 
na otaczającą rzeczywistość 
i powód do czerpania radości 
z każdego momentu spędzone-
go w swojej małej ojczyźnie.

Maria Józefa Kowalska – (1897 
– 1957). Pochodziła z Tarnopola. 
Tuż przed I wojną światową 
wraz z rodziną przeniosła się 
do Krakowa. Uprawiała grafikę 
i malarstwo. Była nauczycielką 
rysunku w I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Nowodwor-
skiego w Krakowie.

Janina Kraupe-Świderska – 
(1921 – 2016), polska malarka 
współczesna, absolwentka 
Wydziału Malarstwa i Grafiki 
ASP w Krakowie. Od 1942 przez 
rok brała udział działalności 
konspiracyjnego teatru 
prowadzonego przez Tadeusza 
Kantora. Zawodowo związana 
była z macierzystą uczelnią, 
gdzie w 1980 została profeso-
rem nadzwyczajnym, a siedem 
lat później zwyczajnym. 



Związana z Grupą Krakowską, 
odznaczona Nagrodą Miasta 
Krakowa w dziedzinie kultury 
i sztuki (1997), otrzymała Złoty 
Medal „Zasłużony Kulturze Glo-
ria Artis” (2008). Była członkiem 
czynnym Polskiej Akademii 
Umiejętności. W jej twórczości 
zauważalny jest silny wpływ 
kultur Dalekiego Wschodu 
oraz zasad filozoficznych zen. 
Artystka poza malarstwem 
sztalugowym i ściennym zajmo-
wała się grafiką, większość prac 
zawiera sceny surrealistyczne 
i abstrakcyjne z elementami 
astrologii i magii.

Lucyna Kuśnierczyk – malarka 
krakowska, członek ZPAP. 
Maluje od 1970, początkowo 
w technice olejnej, następnie 
akwarelowej, a od 1997 
w wypracowanej samodzielnie 
metodzie malarstwa akrylowe-
go. Miała kilkanaście wystaw 
indywidualnych. Uczestniczyła 
także w kilkudziesięciu wysta-
wach zbiorowych w kraju i za 
granicą. Otrzymywała nagrody 
i wyróżnienia. Wiele swych prac 
przekazuje na cele społeczne 
i charytatywne.

Przemo Łukasik – (ur. 1970 
w Chorzowie), ukończył wydział 
architektury na Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach. Studiował 

również w Ecole d’Architecture 
Paris-Villemin w Paryżu we 
Francji. Po studiach pracował 
w biurach: P.P. Pabel Architekten 
w Berlinie oraz paryskich 
biurach Jean Nouvel Architectu-
re i Odile Decq / Benoit Cornette. 
W 1997 roku wraz z Łukaszem 
Zagałą założył autorską 
pracownię architektoniczną me-
dusagroup. Przez rok wykładał 
w Ecole Speciale d’Architecture 
w Paryżu. Prywatnie mocno 
związany ze sportem – uprawia 
triathlon, angażuje się również 
społecznie na Śląsku.

Tadeusz Łyczakowski 
– (ur.1949), lekarz, chirurg 
dziecięcy. Podzielił swoje 
życie pomiędzy dwie pasje, 
zawodową pracując przez 
lata głównie w Instytucie 
Pediatrii w Prokocimiu, gdzie 
jako chirurg wykonał liczne 
pionierskie w skali kraju ope-
racje rekonstrukcyjne u dzieci. 
Po przejściu na emeryturę 
realizuje drugą pasję - foto-
grafię. Autor wystaw: „Owady 
w makrofotografii”, „Ołtarz Wita 
Stwosza w kościele Mariackim 
w Krakowie”, (Centrum Kultury 
w Olkuszu, 2021) oraz wystawy 
na krużgankach Klasztoru 
Karmelitów Trzewiczkowych 
w Krakowie przy ulicy Karme-
lickiej przedstawiającej kościół 

Nawiedzenia NMP na Piasku 
oraz klasztor Karmelitów i jego 
skarby (2022). Autor fotografii 
w albumie z okazji 100- lecia 
erygacji kościoła - Bazyliki 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Krakowie (2021) 
oraz ponad 100 fotografii 
do monografii „Sztuka Jana 
Bukowskiego” (lipiec 2022 
roku). W przygotowaniu album 
z jego fotografiami powstający 
na zamówienie Seminarium 
Archidiecezjalnego w Krakowie.

Beata Malinowska-Petelenz – 
(ur.1961), architektka, malarka, 
autorka książek oraz wykła-
dowca akademicki (dr. hab. inż. 
arch., prof. PK) Członkini SARP. 
Swoje prace, wykonywane 
w technice rysunku i technikach 
mieszanych (akwarela, tusz, 
kredki, akryl) prezentowała 
w Polsce, Niemczech, Austrii 
i Japonii. W dorobku 25 wystaw 
indywidualnych i 23 zbiorowe. 
Współpracuje z artystami 
nowych mediów. Koncentruje 
się na kolorze (lub świadomym 
jego braku), strukturach 
organicznych i architekturze. 
Na aukcję przekazuje pracę 
„Bazylika San Marco”, która 
była zaprezentowana podczas 
wystawy „Nie jedź do Wenecji” 
(Galeria Trzecie Oko, Kraków, 
2020).

Małgorzata Mizia – (ur.1952), 
malarka, architekt. Ponad 50 
wystaw indywidualnych w Pol-
sce, m.in. Willa Decjusza (2000) 
i Pałac Sztuki w Krakowie 
(2010), zamek Kmitów i Lubo-
mirskich w Wiśniczu (2013), 
także galerie zagraniczne „Spire 
Studios” (2013) i „Bashas Walk” 
(2014) w Beacon NY, oraz „New 
Century Artists” w Nowym 
Jorku (Manhattan) w 2013. 
Udział w wielu wystawach 
zbiorowych, związkowych 
(ZPAMiG), poplenerowych. 
Prace w zbiorach instytucji 
i osób prywatnych w kraju 
i za granicą (Włochy, Niemcy, 
Słowacja, Łotwa, Hiszpania, 
Austria, Kanada, Anglia, Stany 
Zjednoczone).

Rafał Olbiński – (ur. 1943), 
malarz, grafik i twórca plakatów, 
jeden z przedstawicieli polskiej 
szkoły plakatu. Za swoje 
prace otrzymał ponad 150 
nagród, w tym złote i srebrne 
medale od Klubu Dyrektorów 
Artystycznych w Nowym Jorku 
oraz złote i srebrne medale 
od Towarzystwa Ilustratorów 
w Nowym Jorku i Los Angeles. 
W 1994 roku otrzymał Oscara 
za Najbardziej Znaczący Plakat 
Roku, Prix Savignac w Paryżu. 
W 1995 roku jego plakat 
zwyciężył w konkursie „Nowy 

Jork stolicą świata” wybrany 
przez jury pod przewodnictwem 
burmistrza Rudolfa Gulianiego. 
W 2002 roku nagroda „Premio 
Divina Guilia”. Odznaczony 
złotym medalem Gloria Artis, 
Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

Agata Pankiewicz – (ur. 1962r), 
architekt wnętrz, fotograf, 
nauczyciel akademicki, profesor 
Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Jest współautorką 
(z Marcinem Przybyłko) esejów 
fotograficznych i współredak-
torką książek: underconstructed.
pl (2008), Clops galicyjski 
/ Galicja. Opowiadać dalej? 
(wyd. MHF 2010), Hawaikum. 
W poszukiwaniu istoty 
piękna (wyd. Czarne/ASP/MHF, 
Kraków 2015), Smart Obiekt. 
Mimowolne perwersje 
rzeczy (wyd. Czarne/ASP/MHF, 
Kraków 2017), Nieswojość ( 
wyd. Warstwy/ASP Kraków, 
Wrocław 2019).

Marek Perepeczo – (1954) - 
architekt, urbanista, absolwent 
WA Politechniki Poznańskiej 
(1978), od 1983 uprawia wolny 
zawód architekta, 2003-2007 
Architekt Miejski Kołobrzegu, 
2007-2011 Architekt Gminy 
Mielno.



Pi. – „Mieszkam w Krakowie. 
Jestem psychologiem 
klinicznym. Maluję od zawsze. 
Nigdy nie uczęszczałem do 
szkół o profilu artystycznym. 
Pewnie dlatego nie umiem 
malować ładnych obrazów 
i maluję brzydkie. W roku 2019 
mój obraz został pokazany 
/i sprzedany na aukcji/ na 
wystawie Krakowski Salon Sztu-
ki. Regularnie przekazuję moje 
obrazy na charytatywną Aukcję 
Wielkiego Serca organizowaną 
od ponad 30 lat w Krakowie”. 

Wojciech Plewiński – (ur.1928), 
absolwent Wydziału Rzeźby 
ASP w Krakowie oraz Wydziału 
Architektury PK. Członek ZPAF 
oraz FIAP ( Federation Interna-
tionale de l’Art Photographique) 
A I E. Przez 40 lat pracował w ty-
godniku „Przekrój”, jest autorem 
ponad 500 okładek „Przekroju” 
z portretami kobiet, które stały 
się znakiem firmowym pisma. 
Fotografował spektakle Teatru 
Rapsodycznego, Teatru im. 
Juliusza Słowackiego i Starego 
Teatru w Krakowie. Współ-
pracował także z wieloma 
innym teatrami polskimi. 
Wiele wystaw indywidualnych 
i zbiorowych w Polsce i za grani-
cą. Wielokrotnie nagradzany 
w konkursach i na wystawach 
fotografii. Jego zdjęcia znajdują 

się w kolekcjach Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Łodzi, 
Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu, Muzeum Starego 
Teatru.

Tadeusz Płaszewski – (1942-
2010), znakomity krakowski 
artysta fotografik. Studiował 
na Wydziale Architektury PK. 
Członek Związku Polskich 
Artystów Fotografików. Ostatnie 
wystawy: „Przychodzimy, 
odchodzimy” – Galeria Grodzka, 

„Architekt poza architekturą” – 
SARP Kraków, Kadr za kadrem 
czyli Ewa Demarczyk w obiek-
tywie Tadeusza Płaszewskiego” 

– Galeria Piwnicy pod Baranami. 
Jego zdjęcia znajdują się 
w zbiorach archiwalnych Mu-
zeum Historii Fotografii. Więcej: 
www.plaszewski.art.pl 

Zenon Andrzej Remi – (ur. 
1946), architekt, akwarelista, 
ilustrator książek. Absolwent 
Wydziału Architektury Politech-
niki Krakowskiej. Od 1970 roku 
mieszka i pracuje w Zakopa-
nem. Architekt – projektant 
od 1993 - Autorska Pracownia 
Architektoniczna Zenona Remi 
„JAR” Sp. z o.o. Członek SARP, 
wieloletni Prezes Oddziału 
Sądecko-Podhalańskiego 
SARP. Członek Polskiej Rady 
Architektury SARP.

Agata Rościecha-Kanow-
nik – (ur. 1968), absolwentka 
Wydziału Malarstwa ASP 
w Krakowie. Stypendium 
i studia na Akademie Der 
Bildenden Künste w Norym-
berdze w pracowni Malarstwa, 
Grafiki i Sztuki Obiektu prof. 
Rolfa-Guntera Diensta. W 2000 
stypendystka Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
z Funduszu Promocji 
Twórczości. W 2002 uzyskała 
stopień doktora, a w 2014 
stopień doktora habilitowanego 
w dziedzinie sztuk plastycznych 
na Wydziale Malarstwa 
ASP w Krakowie. Od 2004 
wykłada rysunek i malarstwo 
na Wydziale Architektury 
i Sztuk Pięknych Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego. W swoim do-
robku ma kilkadziesiąt wystaw 
indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i za granicą. Laureatka 
nagród w tym m.in.: Medal 
Towarzystwa Sztuk Pięknych 
w Krakowie na Salonie 
Malarstwa  i Rzeźby, I Nagroda 
Prezydenta Miasta Tarnowa na 
Salonie Wiosennym, III Nagroda 
Ministra Kultury i Sztuki na 
Ogólnopolskim Biennale Pasteli 
w Nowym Sączu, wyróżnienie 
Art&Business oraz Grand Prix 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na IV Między-

narodowym Biennale Pasteli 
w Nowym Sączu.

Allan Rzepka – (1940 -2022), 
polski malarz współczesny, 
scenograf teatralny. Studiował 
w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, na Wydziale 
Malarstwa u prof. Czesława 
Rzepińskiego oraz na Wydziale 
Scenografii u prof. Andrzeja 
Stopki. uprawia równocześnie 
malarstwo sztalugowe, grafikę 
i scenografię. Obecnie jest 
profesorem zwyczajnym 
ASP. Miał około 96 wystaw 
indywidualnych, brał udział 
w 160 ekspozycjach zbioro-
wych. Prace Allana Rzepki 
znajdują się m.in. w zbiorach 
Wawelu, Collegium Maius, 
Muzeum Narodowego w Kra-
kowie, Ministerstwa Kultury, 
oo. Karmelitów, Zbiorach TPSP 
w Krakowie, oraz w muzeach 
w Bytomiu, Gdańsku, Wrocławiu, 
Olsztynie, Zamościu, Rzeszowie 
i kolekcjach prywatnych 
w kraju, a także w Niemczech, 
Austrii, Anglii, Francji, Włoszech, 
Szwajcarii, Szwecji, Holandii, 
Hiszpanii, Kanadzie. USA, 
Australii i Wybrzeżu Kości 
Słoniowej.

Anna Sagan – (1919 - 2012) 
krakowska malarka. Dyplom 
Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie uzyskała w 1978 
r. Członkini Stowarzyszenia Ma-
rynistów Polskich, Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz 
Przyjaciół Muzeum Narodo-
wego. Brała udział w licznych 
wystawach indywidualnych 
i zbiorowych. Prace znajdują 
się w zbiorach państwowych 
i prywatnych w kraju i za granicą 
m.in.: w USA, Wielkiej Brytanii, 
RFN.

Janusz Sepioł – (ur.1955), 
architekt, historyk sztuki, 
urbanista, były Marszałek 
Małopolski oraz senator RP 
VII i VIII kadencji, obecnie 
Architekt Miasta Rzeszowa, 
kurator wystaw architektury 
małopolskiej w Berlinie, Turynie, 
Brukseli i Krakowie, członek 
SARP odznaczony medalem 
„Bene Merentibus” i Odznaka 
Honorową Izby Architektów, 
Autor kilku książek ilustrowa-
nych własnymi rysunkami, 
współautor i redaktor kilku 
kolejnych oraz wielu tekstów 
w prasie fachowej. Swoje 
rysunki i akwarele prezentował 
na wystawie „ Miejsca i emocje” 
na Zamku w Szymbarku, 
w galerii MOS w Krakowie oraz 
BWA w Rzeszowie. 

Maciej Skaza – (ur. 1970), 
absolwent Wydziału Architek-



tury PK. Stypendium Twórcze 
Miasta Krakowa (1999) dla 
Młodych Twórców w dziedzinie 
architektury. Stopień naukowy 
doktora w zakresie teorii 
architektury. Od 1994 roku pra-
cownik Wydziału Architektury 
PK, aktualnie adiunkt naukowo-
-dydaktyczny. Architekt; członek 
SARP oraz Izby Architektów 
RP; autor i współautor wielu 
projektów (realizacyjnych i teo-
retycznych), a także kilkudzie-
sięciu publikacji naukowych 
i popularno-naukowych (także 
jako redaktor). Laureat nagród 
i wyróżnień w konkursach 
architektonicznych, uczestnik 
wystaw architektonicznych 
i fotograficznych; zapalony 
podróżnik i obserwator współ-
czesnej rzeczywistości.

Agnieszka Słońska-Więcek – 
(ur.1976), uczennica Państwo-
wego Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Krakowie. Absolwentka 
Wydziału Architektury PK. 
Tworzy obrazy dynamiczne, 
niczym sekundowy kadr 
zatrzymany na wieczność. Jest 
bacznym obserwatorem współ-
czesnego świata. Patrząc na 
jej obrazy obserwator zatraca 
się w atmosferze obrazu czując 
żar, kurz, podmuch wiatru lub 
po prostu ciszę. Brała udział 
w wystawach zbiorowych 

i indywidualnych w Katowicach, 
Bochni, Krakowie. Więcej: http://
www.asgallery.com

Anna Sobol-Wejman – 
(ur.1946), graficzka i malarka. 
Ukończyła Akademię Sztuk 
Pięknych w Krakowie. 
Nagrodzona GRAND PRIX na 
Międzynarodowym Biennale 
Grafiki w Györ w 1995 r. 
a w 2009 roku otrzymała 
nagrodę im. Wojtkiewicza. Od-
znaczona brązowym medalem 
„Zasłużonych Kulturze GLORIA 
ARTIS” Prace w kolekcjach 
The Museum of Modern Art 
w NY, Graphische Sammlung 
Albertyna w Wiedniu oraz 
w prywatnych kolekcjach m.in. 
we Francji, Japonii, Niemczech 
i USA.

Henryk Franciszek Starzyński 
– (1901- 1981), wnuk zesłańca 
syberyjskiego. Po uzyskaniu 
w 1932 roku obywatelstwa 
wyjechał do Polski i zamieszkał 
w Krakowie. Tu ukończył 
Państwową Szkołę Przemysłu 
Artystycznego i podjął stałą 
współpracę z Zakładem Intro-
ligatorskim Roberta Jahody 
w zakresie grafiki użytkowej 
i oprawy artystycznej książki. 
Równocześnie prowadził 
działalność pedagogiczną 
na Wydziale Grafiki ASP. Brał 

udział w licznych konkursach 
i wystawach. Projektował 
plakaty, ekslibrysy, zajmował 
się typografią i liternictwem, 
uprawiał malarstwo ścienne 
ale przede wszystkim malował 
akwarele. Był inicjatorem 
i prezesem Klubu Akwarelistów 
przy krakowskim okręgu ZPAP.

Jacek Maria Stokłosa – (ur. 
1944 r) grafik i fotografik 
zajmujący się również grafiką 
użytkową i wystawiennictwem. 
Studiował na Wydziałach 
Form Przemysłowych i Grafiki 
ASP w Krakowie. Związany 
ze środowiskiem krakowskiej 
Galerii Krzysztofory i warszaw-
skiej Galerii Foksal. Przez wiele 
lat występował jako aktor w te-
atrze Cricot 2 Tadeusza Kantora. 
W 1967 r., wspólnie z Lesławem 
Janickim i Wacławem Janickim, 
założył Drugą Grupę. Członek 
ZPAF oraz ZPAP. 

Joanna Stożek – (ur. 1948 
w Krakowie), absolwentka 
Wydziału Architektury Politech-
niki Krakowskiej. Pracownik 
naukowo-dydaktyczny Zakładu 
Rysunku Malarstwa i Rzeźby 
na macierzystym Wydziale. 
Stopnie doktora i doktora 
habilitowanego sztuki /1989, 
1999 / uzyskała na Wydziale 
Malarstwa krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych, 
a w 2015r. stanowisko 
profesora nadzwyczajnego 
Politechniki Krakowskiej. / Jej 
obrazy znajdują się w zbiorach 
Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa, Muzeum Archidie-
cezjalnym Kardynała Karola 
Wojtyły w Krakowie, Muzeum 
Sopotu, Muzeum Wayne State 
University w Detroit, Muzeum 
Fundacji Antonio Peresa 
w Cuenca w Hiszpanii, Muzeum 
Pintura Taurina w Madrycie.

Krystyna Styrna-Bartkowicz –, 
architekt, absolwentka Wydzia-
łu Architektury PK. Wykładowca 
na kierunku Architektura 
w Podhalańskiej Państwowej 
Uczelni Zawodowej w Nowym 
Targu.Liczne realizacje 
architektoniczne i wnętrzarskie 
oraz projekty rewaloryzacyjne. 
Członek Komisji Urbanistyki i Ar-
chitektury - O/PAN w Krakowie, 
Przewodnicząca Sekcji Sztuk 
Plastycznych w Architekturze 
Komisji Urbanistyki i Archi-
tektury O/PAN w Krakowie. 
Redaktor naczelna czasopisma 
„Rezydencje” (1996-2006). 
Członek Rady Programowej 
Galerii Krytyków POKAZ 
w Warszawie. Członek TPSP 
w Krakowie. Prezes Stowarzy-
szenia Artystów i Przyjaciół 

„Piwnicy pod Baranami”. Od 

1976 r. członek Koła MALARCH. 
Udział w wielu wystawach 
zbiorowych malarstwa, trzy 
wystawy indywidualne.

Władysław „Pampel” Szyszko 
– (ur.1944 w Krakowie) - artysta 
plastyk posługujący się głównie 
tradycyjnymi technikami 
rysunku i malarstwa. Ukończył 
Wydział Filozoficzno-Hi-
storyczny UJ oraz Wydział 
Konserwacji Dzieł Sztuki 
ASP w Krakowie. Jego prace, 
wpisujące się w nurt realizmu 
fantastycznego, charakteryzuje 
precyzja i wyrazistość kreski 
oraz bogactwo barw i struktur. 
Liczne wystawy indywidualne 
w kraju i za granicą. Blisko 100 
wystaw zbiorowych.

Mariusz Twardowski – (ur. 
1970), architekt, fotograf, 
podróżnik. Dr hab., Profesor 
PK na Wydziale Architektury 
PK, członek SARP i Izby 
Architektów Polskich. Autor 
i współautor kilkudziesięciu 
artykułów naukowych oraz 
monografii; laureat ponad 20 
głównych nagród i wyróżnień 
w konkursach architektonicz-
nych. Projekty i realizacje ponad 
60. obiektów architektonicz-
nych; uczestnik 40. wystaw 
fotograficznych, indywidualnych 
i zbiorowych w Polsce i za 



granicą m.in. w Nowym Jorku, 
Atenach, Wiedniu, Vancouver. 
Jego fotografie publikowano 
w kilkudziesięciu czasopismach 
architektonicznych i fotogra-
ficznych. Kanion Antylopy na 
terenie rezerwatu plemienia 
Nawaho w Arizonie. W języku 
plemienia Nawaho, Tsé 
bighánílíní to „miejsce, w którym 
woda przepływa przez skały”. 
Praca Tsé bighánílíní była 
prezentowana na indywidualnej 
wystawie „48” w Krakowie 
w listopadzie 2018r.

Richard Wawro – urodzony 
w 1952 w Newport-on-Tay, 
zmarły w 2006 w Edynburgu 

– malarz szkocki, najbardziej 
znany i utalentowany sawant 
na świecie. Tworzył niezwykłe 
poetyckie i odznaczające się 
niezwykłą precyzją dzieła malar-
skie. Jego prace znalazły się 
w kolekcjach Margaret Thatcher 
oraz Jana Pawła II. Wystawiał 
swoje prace w największych 
galeriach na całym świecie. 
Doczekał się ponad 100 
wystaw i sprzedał około 
1000 dzieł. Niektóre z jego 
obrazów zostały zakupione 
przez kolekcjonerów z tak 
dalekich krajów, jak Meksyk, 
Nowa Zelandia, Australia, USA 
i Japonia. Fundacja Wspólnota 

Nadziei jest właścicielem jego 
dorobku twórczego. 

Stanisław Wejman – (ur. 1944). 
Profesor Sztuk Plastycznych 
od 1994 roku. Studiował ma-
larstwo i grafikę na Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Profesor wizytujący w USA 
i Kanadzie. Uczył grafiki na 
uczelniach artystycznych 
w Antwerpii, Maastricht, Storrs, 
Urbino. Laureat wielu nagród 
m.in. Indywidualnej Ministra 
Kultury w 2005 roku. Odzna-
czony Krzyżem Oficerskim 
Odrodzenia Polski w 2013 
roku oraz Medalem Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis.

Mieczysław Wejman – (1912 - 
1997), absolwent warszawskiej 
i krakowskiej ASP, zajmował 
się grafiką warsztatową i ma-
larstwem a także działalnością 
pedagogiczną. Był dyrektorem 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz-
nych w Krakowie, profesorem 
i dwukrotnym rektorem Aka-
demii. Należał do krakowskiej 
grupy „9 Grafików”. Brał udział 
w licznych wystawach, w kraju 
i za granicą. Laureat szeregu na-
gród m.in.: na Biennale Grafiki 
w Lublanie, Krakowie, Madrycie, 
Nagroda Krytyki w Essen. Był 
współtwórcą (ówcześnie 
Biennale) Międzynarodowego 

Triennale Grafiki w Krakowie. 
Jest uważany za inicjatora 
nurtu grafiki metaforycznej, 
wyróżniającego „krakowską 
szkołę grafiki”.

Waldemar Wesołowski 
– Urodzony i zamieszkały 
od dzieciństwa w Gdańsku. 

„Malarstwo jest moją pasją. 
Morze i pejzaż są ulubionymi 
tematami moich prac. Jakiś 
czas temu odnalazłem w sobie 
zamiłowanie do portretu. Zaba-
wa kolorem sprawia mi wielką 
przyjemność i satysfakcję”.



Regulamin Aukcji „Artyści Dla Farmy Życia 2022”

13. Zgodnie z obowiązującym prawem, nabywcy dokonującemu zakupu 
na aukcji publicznej nie przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od 
umowy (Dz.U. z dnia 24.06.2016,poz. 827, Art. 38, p.11).

14. Nabywca obiektu na aukcji może w terminie 14 dni odstąpić od 
zawartej umowy jedynie w przypadku, jeżeli stwierdzi, że wylicytowa-
ny obiekt nie jest autorstwa artysty wskazanego w spisie katalogu 
lub przez aukcjonera. Powyższe prawo przysługuje nabywcy pod wa-
runkiem doręczenia w tym terminie wiarygodnej ekspertyzy. W tym 
przypadku Fundacja Wspólnota Nadziei zwróci wpłaconą kwotę po 
uprzednim komisyjnym zaakceptowaniu i weryfikacji przedstawionej 
ekspertyzy.

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, 
które nie wywiązały się z przyjętych na siebie zobowiązań.

16. Dzieło uważa się za sprzedane po wpłaceniu całej należnej kwoty na 
konto Fundacji Wspólnota Nadziei (Bank BNP Paribas S.A. 05 1600 
1013 0002 0011 6204 9153). Kupujący zobowiązany jest do zapłaty 
należności za wylicytowane obiekty w terminie do 7 dni od dnia 
zakończenia aukcji.

17. Zakupione na aukcji dzieła można odebrać po zakończeniu aukcji do 
30 listopada 2022 r. w Galerii SARP,  pl. Szczepański 6 w Krakowie 
(w godz. jak pkt. 6) a potem w biurze Fundacji Wspólnota Nadziei, 
ul. Ogrodowa 17 w Więckowicach (w godzinach pracy biura).

18. Zakupione na aukcji dzieła sztuki mogą zostać wysłane przez Funda-
cję Wspólnota Nadziei na koszt i ryzyko odbiorcy.

19. Fundacja Wspólnota Nadziei jako organizator, nie ponosi odpowie-
dzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne licytowanych dzieł.

20. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać 
w biurze Fundacji Wspólnota Nadziei, tel. +48 606 837 302, e-mail: 
biuro@farma.org.pl.

1. Organizatorem aukcji jest Fundacja Wspólnota Nadziei z siedzibą 
w Więckowicach (32-082 Bolechowice) przy ul. Ogrodowej 17, 
wpisaną do Rejestru pod nr KRS 0000115868, posiadającą nr 
NIP 6772104725 i REGON 351617310.

2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki: malarstwo, grafika, rysunek, 
fotografia, plakat.

3. Dochód z aukcji przeznaczony zostanie na rzecz działalności Fun-
dacji Wspólnota Nadziei prowadzącej Farmę Życia, miejsce pobytu 
stałego dla osób dorosłych w spektrum autyzmu w Więckowicach 
koło Krakowa.

4. Aukcja odbędzie się na internetowym portalu aukcyjnym OneBid. 
Warunkiem udziału w licytacji jest zarejestrowanie się na stronie 
internetowej aukcji www.onebid.pl.

5. Aukcja, odbywa się w oparciu o Regulamin aukcji „ARTYŚCI DLA 
FARMY ŻYCIA 2022” oraz regulamin portalu aukcyjnego OneBid.

6. Prace oferowane do sprzedaży na aukcji prezentowane będą w Gale-
rii SARP, pl. Szczepański 6 w Krakowie, w dniach 8-27 listopada 2022 
roku (w godzinach: wt. czw. – 13:00-18:00; pon. śr. pt. – 9:00-14:00).

7. W aukcji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
8. Prace oferowane do sprzedaży, wystawione na aukcji umieszczone 

będą w katalogu, na stronie internetowej Fundacji Wspólnota Nadziei 
www.farma.org.pl oraz na portalu aukcyjnym www.onebid.pl.

9. W aukcji można brać udział wyłącznie przez internet za pośrednic-
twem portalu aukcyjnego OneBid.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne 
i jakość połączenia telefonicznego lub internetowego w trakcie 
prowadzonej licytacji.

11. Wysokość limitu oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących 
udział w licytacji są informacjami poufnymi.

12. Nabywcą dzieła sztuki staje się osoba, która złożyła najwyższą ofertę, 
licytacja dobiegła końca i zgodnie z prawem umowy kupna-sprzeda-
ży, została zawarta.
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