


Magiczny zestaw Glob-Dym (do wyczarowania spokoju 
i uśmiechu) Anny Dymnej i Krzysztofa Globisza. Składa 
się on z klepsydry, pozytywki z nokturnem F. Chopina, 
anielskiego pióra, antycznego kałamarza oraz fotografii 
Wojciecha Plewińskiego (fotos z młodą Dymną Świntusią 
i Globiszem Morbidettem z przedstawienia Narodowego 
Starego Teatru „Gyubal Wahazar”). Do zestawu dołączona 
jest szczegółowa instrukcja obsługi.

ANNA DYMNA 
I KRZYSZTOF GLOBISZ

ZESTAW ZOSTAŁ ZLICYTOWANY 9 LUTEGO 2018 R., 
NA ANTENIE RADIA KRAKÓW, ZA 2800 ZŁ.



Prezent, który na 90. urodziny otrzymał Andrzej Wajda od 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich, przekazany na aukcję 
przez Krystynę Zachwatowicz. Zwycięzca licytacji otrzyma 
ów przedmiot podczas wybornej kolacji z Anną Dymną 
(dla jednej bądź kilku osób) w krakowskiej restauracji 
Ewy Wachowicz „Zalipianki”.

KRYSTYNA 
ZACHWATOWICZ-WAJDA



Zegarek Adriatica ks. infułata Jerzego Bryły – duszpasterza 
środowisk artystycznych w Krakowie.

KS. INFUŁAT 
JERZY BRYŁA1



Kolczyki Agnieszki Grochowskiej, przywiezione z Kazachsta-
nu – miejsca o niezwykłej mocy, jak nadmienia aktorka.
W liście do nabywcy pisze: „Te kolczyki przyniosły mi dużo 
szczęścia. Dziękuję, że są Twoje”.

AGNIESZKA 
GROCHOWSKA2



Zegarek Swatch Filipa Chajzera. W dołączonym liście dzien-
nikarz napisał: „Przekazuję zegarek, który był prezentem dla 
mnie. Chcę się nim jednak podzielić i mam nadzieję, 
że sprawi on radość nowemu właścicielowi”. 

FILIP 
CHAJZER3



Pióro Parker Jarosława Kaczyńskiego. W dołączonym liście 
prezes Prawa i Sprawiedliwości napisał: „Korzystając 
z okazji, pragnę serdecznie pozdrowić Panią Prezes Annę 
Dymną oraz Organizatorów i Uczestników koncertu, wyraża-
jąc nadzieję, że kwota zebrana podczas licytacji w istotny 
sposób umożliwi leczenie i rehabilitację Pani Magdaleny 
Piekorz”.

JAROSŁAW
KACZYŃSKI4

Zegarek Swatch Filipa Chajzera. W dołączonym liście dzien-
nikarz napisał: „Przekazuję zegarek, który był prezentem dla 
mnie. Chcę się nim jednak podzielić i mam nadzieję, 
że sprawi on radość nowemu właścicielowi”. 



Długopis Roller Sheaffer Donalda Tuska. Na dołączonym 
bileciku przewodniczący Rady Europejskiej napisał: 
„Właśnie tym długopisem podpisałem najważniejsze doku-
menty Unii Europejskiej! Szczerze dziękuję za udział w aukcji 
i gratuluję wrażliwości i dobroci serca!”.

DONALD
TUSK5



Pióro Premier firmy Pióra Polskie przekazane przez 
Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów.

MATEUSZ
MORAWIECKI6



Koszulka startowa, z autografem, Kamila Stocha z Turnieju 
Czterech Skoczni w Bischofshofen.

KAMIL 
STOCH7



Srebrna bransoletka, z kolekcji Freedom firmy W. Kruk, 
ofiarowana przez Krystynę Jandę. W dołączonym liście 
aktorka napisała: „Bardzo dziękuję Darczyńcy za serce 
i hojność”.

8 KRYSTYNA 
JANDA



Dwie książki prezydenta Lecha Wałęsy, z autografami: 
„Ja – z Lechem Wałęsą rozmawiają Andrzej Bober i Cezary 
Łazarewicz” i „Gdańsk according to Lech Wałęsa”.

LECH 
WAŁĘSA9



Pióro wieczne Sheaffer Gift Aleksandra Kwaśniewskiego, 
byłego prezydenta RP.

ALEKSANDER
KWAŚNIEWSKI10



Srebrna płaskorzeźba przedstawiająca Pałac Prezydencki 
przekazana przez Andrzeja Dudę, prezydenta Polski.

ANDRZEJ
DUDA11



MARIAN
DZIĘDZIEL12

Siekiera – rekwizyt z filmu „Dom zły” Wojciecha 
Smarzowskiego, przekazana przez Mariana Dziędziela. Aktor 
używał jej, wcielając się w rolę Zdzisława Dziabasa.



Pióro Duke oraz nóż do otwierania listów Sławomira Idziaka, 
operatora filmowego, reżysera i scenarzysty.

SŁAWOMIR
IDZIAK13

Siekiera – rekwizyt z filmu „Dom zły” Wojciecha 
Smarzowskiego, przekazana przez Mariana Dziędziela. Aktor 
używał jej, wcielając się w rolę Zdzisława Dziabasa.



AGATA 
KORNHAUSER-DUDA14

Broszka Agaty Kornhauser-Dudy. Małżonka prezydenta 
Polski miała ją przypiętą do kostiumu podczas ceremonii 
oficjalnego powitania belgijskiej pary królewskiej, a także 
podczas spotkania króla Filipa oraz królowej Matyldy z parą 
prezydencką 13 października 2015 roku. Do przedmiotu 
dołączone jest zdjęcie oraz list z podziękowaniem dla 
nabywcy.



BEATA 
SZYDŁO15

Srebrna broszka marki Apart Beaty Szydło. Wicepremier 
dołączyła list z podziękowaniem dla nabywcy.



Pióro Parker abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity 
krakowskiego. 

ABP MAREK 
JĘDRASZEWSKI16



15-minutowy, widokowy, lot helikopterem nad Krakowem 
(dla trzech osób), ufundowany przez firmę Polcopter.

POLCOPTER17



Szwajcarski zegarek świętego Jana Pawła II ofiarowany 
na aukcję przez kard. Stanisława Dziwisza. 

KARDYNAŁ 
STANISŁAW DZIWISZ 18



WOJCIECH
SZCZAWIŃSKI19

Srebrny medal Jubileuszu Roku Miłosierdzia 
(nr 1595/3000)  papieża Franciszka przekazany przez 
Wojciecha Szczawińskiego, autora wywiadu rzeki z Anną 
Dymną „Warto Mimo Wszystko”. Papież Franciszek ofiaro-
wał ten medal na ubiegłoroczną licytację w Filharmonii 
Krakowskiej, z okazji charytatywnego koncertu „Groj, 
muzycko, groj! Miłość ceko na nos!”. Do medalu 
ofiarodawca dołączył egzemplarz wywiadu  „Warto mimo 
wszystko”.



KATARZYNA
BONDA20

Stary, radziecki poljot, tzw. garniturowiec na 23 rubinach, 
sentymentalny skarb Katarzyny Bondy. „Ten zegarek należał 
do mojego Ojca i przez całe lata był moim talizmanem. 
Będzie mi bardzo miło, jeśli przyniesie nowemu właścicielo-
wi tyle samo dobra i siły, ile przynosił mnie” – nadmienia 
w liście pisarka.



„Złota Kaczka” Michała Żebrowskiego dla Najlepszego 
Polskiego Aktora. Artysta otrzymał tę statuetkę w roku 
2004, podczas 29. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni, za pierwszoplanową rolę w filmie „Pręgi” 
w reżyserii Magdaleny Piekorz.

MICHAŁ
ŻEBROWSKI21



ANDRZEJ
SEWERYN22

Plakat ze spektaklu „Król Lear” w Teatrze Polskim w Warsza-
wie, przekazany na aukcję przez Andrzeja Seweryna. Aktor 
w tym przedstawieniu kreował główna rolę.

fot. Piotr Porębski METALUNA



Broszka marki Chanel Izabeli Yamagaty, uczestniczki 
programu „Żony Hollywood”.

IZABELA 
YAMAGATA23

Broszka marki Chanel Izabeli Yamagaty, uczestniczki 
programu „Żony Hollywood”.

IZABELA 
YAMAGATA23



BARBARA 
NATKANIEC-PACUŁA24

Zegarek Gruen i bransoletka z korali Barbary Natkaniec-Pa-
cuły. „Przedmioty te ofiarowuję z wdzięczności dla fundacji 
»Mimo Wszystko«, za podobny koncert na rzecz mojego 
Męża Marka Pacuły, kiedy był ciężko chory, w śpiączce; 
z wdzięczności dla osób, które były wtedy na tej sali, które 
przyszły i brały udział w aukcji; z wdzięczności dla losu, 
który w tym dramacie dał mi wsparcie pięknych ludzi” – 
napisała pani Barbara. 



Tomik wierszy Leszka Aleksandra Moczulskiego, z autogra-
fem poety, przekazany na aukcję przez Marcina Pałysa, 
kierownika Działu Pomocy Fundacji Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko”.

MARCIN
PAŁYS25



Pióro Duke profesora Jacka Majchrowskiego, prezydenta 
Miasta Krakowa.

PROF. JACEK
MAJCHROWSKI26



Pióro Waterman i apaszka Jacka Krupy, marszałka 
Województwa Małopolskiego. Jedwabna apaszka zdobiona 
jest roślinno-kwiatowym motywem wzorowanym na 
ornamentach wykorzystany w okuciach drzwi kościoła 
św. Michała Archanioła w Binarowej, wpisanego na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

JACEK 
KRUPA27



Pióro Parker Piotra Ćwika, wojewody małopolskiego.

PIOTR 
ĆWIK28



Pióro Parker Jana Englerta – aktora teatralnego i filmowego, 
reżysera, profesora Akademii Teatralnej im. Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie.

JAN
ENGLERT29



Książka „Wejść tam nie można” oraz płyta „Pozwól mi 
spróbować jeszcze raz” Ewy Błaszczyk. Na przedmiotach 
znajdują się autografy aktorki.

EWA
BŁASZCZYK30



EWA
WACHOWICZ31

Złota broszka Ewy Wachowicz. Producentka,  dziennikarka 
telewizyjna i Miss Polonia z 1992 kupiła ją podczas swojej 
wyprawy do Argentyny i Chile, gdzie zdobywała najwyższy 
wulkan świata Ojos del Salado. 



Dwa krawaty (Christian Dior i Ralph Lauren) Krzysztofa 
Pendereckiego oraz płyta „Penderecki conducts Penderecki 
vol. 1” z autografem artysty.

KRZYSZTOF
PENDERECKI32

Złota broszka Ewy Wachowicz. Producentka,  dziennikarka 
telewizyjna i Miss Polonia z 1992 kupiła ją podczas swojej 
wyprawy do Argentyny i Chile, gdzie zdobywała najwyższy 
wulkan świata Ojos del Salado. 



Zegarek Aviator, album „10 lat Klubu Miłośników Zegarów 
i Zegarków” i klubowy kalendarz biurkowy na 2018 rok 
od Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków.

KLUB MIŁOŚNIKÓW
ZEGARÓW I ZEGARKÓW33



JERZY I MACIEJ 
STUHR34

Zegarek Stührling – Jerzy Stuhr informuje, że otrzymał go od 
syna Macieja na swoje 70. urodziny. W dołączonym liście 
aktor dodaje: „Magda jest artystką niezwykłą. Tak się złoży-
ło, że towarzyszyłem Jej w ważnych dla Niej życiowych 
momentach. To ja wręczałem Jej, jako przewodniczący jury 
festiwalu w Gdyni, Grand Prix. Byłem przewodniczącym 
komisji, kiedy broniła pracę doktorską na Uniwersytecie 
Śląskim. Wierzę, że nasza obecność na tej aukcji będzie 
szczęśliwym momentem dla Magdy”.



BARTOSZ
OBUCHOWICZ35

Zegarek Timex Bartosza Obuchowicza. Aktor otrzymał go 
od mamy przed swoją studniówka w 2001 r. Ma nadzieję, 
że magia tego przedmiotu podwoi się w podzięce za dobre 
serce.



ADAM
NAWOJCZYK36

Obrazek autorstwa dzieci z Afryki, przekazany przez Adama 
Nawojczyka. Młodzi mieszkańcy Czarnego Lądu narysowali 
go, gdy po raz pierwszy w życiu korzystali z kredek.



WOLONTARIUSZE FUNDACJI 
„MIMO WSZYSTKO”37

Skrzynia z Magicznymi Przedmiotami przekazana przez 
naszych wolontariuszy. W niej: „tygryskowe” pióro wieczne 
wykonane w jednym egzemplarzu z okazji 80. rocznicy 
polskojęzycznego wydania „Chatki Puchatka”, powieść 
A. A. Milne’a (wydanie z 1948 r.), a także malowany ręcznie 
kalendarz ścienny i wyjątkowe, nie tylko w smaku, 
pierniczki.



KRYSTYNA
ZACHWATOWICZ-WAJDA38

Prezent, który na 90. urodziny otrzymał Andrzej Wajda od 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich, przekazany na aukcję 
przez Krystynę Zachwatowicz. Zwycięzca licytacji otrzyma 
ów przedmiot podczas wybornej kolacji z Anną Dymną 
(dla jednej bądź kilku osób) w krakowskiej restauracji 
Ewy Wachowicz „Zalipianki”.



Koncert charytatywny 
oraz aukcja na leczenie 
i rehabilitację 
Magdaleny Piekorz

ZNALEŹĆ
NADZIEJĘ
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DZIĘKUJEMY


