
 IV Aukcja charytatywna na rzecz
HOSPICJUM KUTNOWSKIEGO

AUKCJA ZDALNA

Aukcja potrwa od 27.09.2021 do 08.10.2021 r.
Prace w tym terminie można oglądać na stronie Hospicjum Kutnowskiego

oraz na portalu społecznościowym Facebook
lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

Oferty można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej:
biuro@hospicjumkutnowskie.pl

lub telefonicznie pod nr +48 796 756 184 (od 12:00 do 16:00).
Zamknięcie aukcji i jej rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 08.10. 2021 r. o godz. 15:00.

Zwycięzcy aukcji zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.



1. Ewa Krupska-Szymańska, „Żonkile”, 
    akryl na podobraziu, 40x50 cm,
    cena wywoławcza - 50 zł.    

„Żonkile zwiastują  nadchodzące 
ocieplenie, przypominają nam, że żaden
zimowy mróz nie może trwać wiecznie”. 

Autor obrazu

2. Janina Górska, „Łąka”,
    akryl na podobraziu, 40x50 cm,
    cena wywoławcza – 50 zł.

„Wiosenna łąka pełna kwiatów.
Zachęca do spacerów wśród czerwonych
maków”.

Autor obrazu



3. Janina Górska, „Brzozy”,
   akryl na podobraziu, 40x50 cm,
   cena wywoławcza – 50 zł.

„Spacer po lesie daje nam spokój 
i odpoczynek, a przytulenie do brzozy
daje energii”.

Autor obrazu

4. Marlena Kluk, „Maki”
   akwarele na płótnie, 40x50 cm,
   cena wywoławcza – 50 zł.

„Żyje dla siebie i innych.
Od przejścia na emeryturę bardziej
dla innych. Podarowane obrazy to
zatrzymane chwile mojego życia
i wierzę, że pomogą innym „odchodzić
na chmurkę”.

Autor obrazu



5. Marlena Kluk „Chata pod lasem”
   akwarele na płótnie, 40x50 cm,
   cena wywoławcza – 50 zł.

„Żyje dla siebie i innych.
Od przejścia na emeryturę bardziej
dla innych. Podarowane obrazy to
zatrzymane chwile mojego życia
i wierzę, że pomogą innym „odchodzić
na chmurkę”.

Autor obrazu

6. Maria Spera „Łąka z motylem”
   akryl na podobraziu, 40x50 cm,
   cena wywoławcza – 50 zł.

„Dobrze jest poświęcić kilka chwil
własnego życia, żeby dać chwilę
spokoju i wytchnienia tym, którzy 
spojrzą na zieleń, kwiaty i motyle,
z tą myślą malowałam tę pracę”.  

               Autor obrazu



7. Zofia Mońko „Żonkile w szklanym wazonie”
   akwarele na płótnie, 40x50 cm,
   cena wywoławcza – 50 zł.

„Swoją przygodę z malarstwem rozpoczęłam 
na emeryturze z chwilą przystąpienia
do Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Dzięki temu udaje mi się realizować
pasje, które tkwiły we mnie od lat
młodzieńczych.
Kwiaty, które wybrałam do namalowania mają
przekazywać osobom przebywającym w
hospicjum
- dobrą energię i pozytywne myślenie, kojarzą
się ze słońcem, wiosną, nadzieją na lepszy czas.”

Autor obrazu

8. Teresa Arkusz „Żonkile”
   akwarela na płótnie, 40x50 cm,
   cena wywoławcza – 50 zł.

„Miło jest dać z siebie innym.
Kwiaty zawsze były i będą symbolem
sympatii i radości życia.”

Autor obrazu



9. Halina Krystyna Wastowska „Żonkile i bratki”
   akryl na podobraziu, 40x50 cm,
   cena wywoławcza – 50 zł.

„Żonkile i bratki to jedne z pierwszych
wiosennych kwiatów, symbolizujące
nadzieję na lepsze jutro. Moją intencją 
było, aby wszyscy patrzący na ten bukiet
odczuwali ciepło i dobroć płynącą z symboliki
kwiatów.”     

            Autor obrazu

10. Janina Kaczmarek „Słoneczniki w wazonie
     na stole”
     akryl na podobraziu, 40x50 cm,
     cena wywoławcza – 50 zł.

„Słoneczniki reprezentują słoneczne ciepło
i szczęście. Symbolizują też adorację
oraz lojalność, dlatego uznawane są za kwiaty
podnoszące nas na duchu i przypominające
dzień wypełniony słonecznym światłem
i ciepłem.”

Autor obrazu



11. Janina Kaczmarek „Słoneczniki ”
     akryl na podobraziu, 40x50 cm,
     cena wywoławcza – 50 zł.

„Słoneczniki reprezentują słoneczne ciepło
i szczęście. Symbolizują też adorację
oraz lojalność, dlatego uznawane są za kwiaty
podnoszące nas na duchu i przypominające
dzień wypełniony słonecznym światłem
i ciepłem.”

Autor obrazu

12.Władysław Krysiak „Słoneczniki”
     akwarela na płótnie, 40x50 cm,
     cena wywoławcza – 50 zł.

„Miło jest dać coś z siebie innym. 
Kwiaty zawsze były i będą symbolem
sympatii i radości życia.”

Autor obrazu



 
13. Mieczysława Pawlak „Róże”
     akwarela na płótnie, 40x50 cm,
     cena wywoławcza – 50 zł.

„Róże to symbol miłości. Starajmy się
kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą...”

Autor obrazu

14. Eleonora Dąbrowska-Świeżawska 
    „Pastelowe peonie”
    akryl na podobraziu, 40x50 cm,
    cena wywoławcza – 50 zł.

„Moją intencją było, aby namalowany
obraz pozwolił na kilka chwil skupić
uwagę i zatrzymać cierpienie.”

Autor obrazu



15. Anna Orlińska „Kwiaty polne w wazonie”
     akryle na podobraziu, 40x50 cm,
     cena wywoławcza – 50 zł.

„Kwiaty polne kojarzą się z latem, ciepłem,
radością. Malując je chciałam podarować
odrobinę uśmiechu na zatroskanych
twarzach osób chorujących.”
                  Autor obrazu

16. Barbara Szczygielska „Drzewa nad rzeką”
     akwarela na płótnie, 40x50 cm,
     cena wywoławcza – 50 zł.

„Poprzez namalowanie obrazu chciałam
przekazać osobom zmagającym się 
z ciężką chorobą – siłę i odwagę, która
ukryta jest w symbolice drzew.”

Autor obrazu



17. Jolanta Baranowska-Komorowska 
     „Maki na łące”
    akryl na podobraziu, 40x50 cm,
    cena wywoławcza – 50 zł.

„Niech każdy dzień w otoczeniu miłości
i piękna będzie ulgą w cierpieniu i smutku.”

Autor obrazu

18. Jolanta Baranowska-Komorowska 
     „Siedziba hospicjum”
    akryl na podobraziu, 40x50 cm,
    cena wywoławcza – 50 zł.

„Niech każdy dzień w otoczeniu miłości
i piękna będzie ulgą w cierpieniu i
smutku.”

Autor obrazu



19. Anna Warszawska „Maki na łące”
     akryl na podobraziu, 40x50 cm,
     cena wywoławcza – 50 zł.

„Maki przyciągają uwagę i budzą emocje.
Kojarzą mi się z sielskim, polskim krajobrazem.”

Autor obrazu

20. Heronima Glinda „Maki na łące”
     akryl na podobraziu, 40x50 cm,
     cena wywoławcza – 50 zł.

„Maki przypominają mi lata dzieciństwa 
i młodości, które zawsze przynosiły
spokój mojej duszy i uważam, że na obecny
czas będą spełniały taką samą rolę.”
                                               Autor obrazu



21. Darczyńca anonimowy „Słoneczniki”
     kredka świecowa, 45x60 cm,
     cena wywoławcza – 50 zł.

22. Darczyńca anonimowy „Róże w wazonie”        
akryl na podobraziu, 45x60 cm,
cena wywoławcza – 50 zł.



23. Darczyńca anonimowy „Brzozy”
akryl na podobraziu, 45x60 cm,
cena wywoławcza 50 zł.

24. Darczyńca anonimowy „Kalina”
akryl na podobraziu w ramce,
54x44 cm,
cena wywoławcza 50 zł.
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