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Szanowni Państwo

 Okres świąteczny to czas gdy radośniej 
patrzymy na otaczający nas świat, myślimy 
o rodzinie, bliskich, prezentach i częściej myślimy 
o tym aby podać rękę tym, którzy tego potrzebują. 
W wielu osobach budzi się chęć podzielenia się 
dobrem, wywołania uśmiechu na czyjejś twarzy. 
Właśnie dziś mają Państwo ku temu znakomitą 
okazję.Dziękujemy za serce panu Posłowi 
Mateuszowi Bochenkowi oraz dyrektorowi 
gościnnego Muzeum w Sosnowcu w Pałacu 
Schoena - Pawłowi Duszy.
 Przed Państwem prace grupy szczególnych 
artystów. Prezentujemy dzieła S3 Sosnowieckiej 
Spółdzielni Socjalnej, która powstała w 2014 roku ze 
wspólnego projektu fundacji: Instytut Twórczej 
Integracji i Nowy Świat. Była potrzebą znalezienia 
miejsca na ziemi dla dorosłych osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, którzy przez dwa lata 
przygotowywali się do pracy zawodowej w projekcie 
unijnym "Zrobimy to sami". Z grupy najlepszych 
powstała spółdzielnia socjalna. Fundacje nadal 
otaczają ich opieką, dając wsparcie organizacyjne 
ale kreatywność  i sprawczość jest po stronie 
naszych artystów. Prace tworzone są pod okiem

pana Tomasza Góry- opiekuna artystycznego, 
absolwenta Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
To Dobry Duch spółdzielców.
 Pan Adam Grabociński, Iwona Grzesik, 
Jolanta Białas, Magdalena Kuchta-Falis tworzą 
rzeczy unikalne, jednorazowe, barwne, zawsze 
wywołujące uśmiech i zachwyt. Ich siłą jest 
szczerość i prostota bajkowej rzeczywistości Art 
Naif. 
 Spółdzielnia jest ważnym elementem 
naszego lokalnego, sosnowieckiego systemu 
wsparcia, który nazwaliśmy "Światem Idealnym", 
takim bezpiecznym, przewidywalnym, dającym 
oparcie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym 
z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.
 Dzisiaj również Państwo mogą docenić 
prace tych szczególnych artystów.

Iwona Durek

Dyrektor 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 

w Sosnowcu

Świąteczny ART NAIF w gościnnym Pałacu Schoena





 Sosnowiecka Spółdzielnia Socjalna S3 to 
niezwykli ludzie. Wyjątkowi. Utalentowani. Ich 
twórczość jest niesamowita, po prostu wspaniała. 
Od wielu lat mam przyjemność współpracować 
z Zespołem Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, 
z jego niezwykłymi podopiecznymi, ale też kadrą, 
która ma serce na dłoni. Dziękuję za możliwość bycia 
z Wami.
 Z prac podopiecznych płynie niezwykły 
przekaz,  który jest promykiem nadziei  dla 
wszystkich. Promykiem, który w trudnych czasach 
jest potrzebny nam wszystkim.

Mateusz Bochenek

Poseł na Sejm RP



RYBA
technika: ceramika, 21/27 cm

autor: Jolanta Białas

praca zaprojektowana jako latarnia na tealighty

cena wywoławcza: 280,-





RYBA
technika: ceramika, 15/19 cm

autor: Jolanta Białas

praca zaprojektowana jako latarnia na tealighty

cena wywoławcza: 110,-



RYBA
technika: ceramika, 17/18 cm

autor: Jolanta Białas

praca zaprojektowana jako latarnia na tealighty

cena wywoławcza: 110,-



RYBA
technika: ceramika, 25/17 cm
autor: Jolanta Białas

praca zaprojektowana jako latarnia na tealighty

cena wywoławcza: 150,-



RYBA
technika: ceramika, 25/19 cm

autor: Jolanta Białas

praca zaprojektowana jako latarnia na tealighty

cena wywoławcza: 150,-



RYBA
technika: ceramika, 23/20 cm
autor: Jolanta Białas

praca zaprojektowana jako latarnia na tealighty

cena wywoławcza: 220,-



RYBA
technika: ceramika, 19/19 cm 

autor: Jolanta Białas

praca zaprojektowana 
jako latarnia na tealighty

cena wywoławcza: 120,-





RYBA
technika: ceramika, 19/19 cm
autor: Jolanta Białas 

praca zaprojektowana jako latarnia na tealighty

cena wywoławcza: 180,-







WIELORYB
technika: ceramika 60/60 cm

autor: Iwona Grzesik

praca zaprojektowana 
jako latarnia na tealighty

cena wywoławcza: 1400,-





WIELORYB
technika: ceramika, 70/90 cm

autor: Magdalena Kuchta-Falis

praca zaprojektowana 
jako latarnia na tealighty

cena wywoławcza: 1.500,-





ANIOŁ
technika: ceramika 60/18 cm
autor: Magdalena Kuchta-Falis

cena wywoławcza: 450,-



ANIOŁ
technika: ceramika, 75/20 cm

autor: Magdalena Kuchta-Falis

cena wywoławcza: 550,-



KOT
technika: ceramika, 50/35 cm
autor: Mateusz Maciąg

cena wywoławcza: 1000,-



KOT
technika: ceramika, 45/28 cm
autor: Mateusz Maciąg

cena wywoławcza: 900,-



KOT
technika: ceramika 60/25 cm

autor: Mateusz Maciąg

cena wywoławcza: 800,-





LAMPA
technika: ceramika, 55/25 cm
autor: Magdalena Kuchta-Falis

obiekt przygotowany do podłączenia
sprzedaż wraz z żarówką

cena wywoławcza: 450,-



LAMPA
technika: ceramika, 35/13 cm
praca zbiorowa

obiekt przygotowany do podłączenia
sprzedaż wraz z żarówką

cena wywoławcza: 300,-







KOMENTATOR
z serii Sportowcy
technika: ceramika, 25/14 cm
autor: Adam Grabociński

cena wywoławcza: 120,-



KOMENTATOR
z serii Sportowcy

technika: ceramika, 19/18 cm
autor: Adam Grabociński

cena wywoławcza: 120,-



GITARZYSTA
z serii Orkiestra

technika: ceramika 25/17 cm
autor: Adam Grabociński

cena wywoławcza: 120,-





CHÓRZYSTA
z serii Orkiestra
technika: ceramika, 22/13 cm
autor: Adam Grabociński

cena wywoławcza: 120,-



PERKUSISTA
z serii Orkiestra

technika: ceramika 20/12 cm
autor: Adam Grabociński

cena wywoławcza: 120,-



AKORDEONISTA
z serii Orkiestra
technika: ceramika, 18/8 cm
autor: Adam Grabociński

cena wywoławcza: 120,-



SAKSOFONISTA
z serii Orkiestra

technika: ceramika 20/10 cm
autor: Adam Grabociński

cena wywoławcza: 120,-







DOMEK
z serii Miasto
technika: ceramika, 21/9 cm
autor: Magdalena Kuchta-Falis

cena wywoławcza: 120,-



DOMEK
z serii Miasto

technika: ceramika, 21/7 cm
autor: Magdalena Kuchta-Falis

cena wywoławcza: 110,-



DOMEK
z serii Miasto
technika: ceramika, 23/8 cm
autor: Adam Grabociński

cena wywoławcza: 120,-



DOMEK
z serii Miasto

technika: ceramika, 25/8 cm
autor: Magdalena Kuchta-Falis

cena wywoławcza: 120,-



DOMEK
z serii Miasto
technika: ceramika, 40/13 cm
autor: Iwona Grzesik

cena wywoławcza: 220,-



DOMEK
z serii Miasto

technika:ceramika, 35/15 cm 
autor: Magdalena Kuchta-Falis

cena wywoławcza: 250,-



DOMEK
z serii Miasto

technika: ceramika, 25/24 cm
autor: Magdalena Kuchta-Falis

cena wywoławcza: 300,-







Tomasz Góra

Studiował  na  Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu na wydziale Ceramiki 
i Szkła, na kierunku Projektowanie Szkła 
użytkowego i artystycznego.
W latach 2003-2007 pracował w Hucie 
Szkła Gospodarczego w Ząbkowicach 
jako projektant szkła. 
Od 2015 roku opiekun artystyczny 
S-3 Sosnowieckiej Spółdzielni Socjalnej.



Mecenat:
Mateusz Bochenek, Poseł na Sejm RP

Organizator: 
Biuro Posła na Sejm RP, Mateusza Bochenka

S3 Sosnowiecka Spółdzielnia Socjalna w Sosnowcu

Partnerzy: 
  Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu

Fotografie: 
Paweł Dusza, Paweł Więcławek

 



KATALOG AUKCYJNY
towarzyszy aukcji dzieł 

projektowanych i tworzonych przez
S3 Sosnowiecką Spółdzielnię Socjalną

osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt:

Tomasz Góra 696 162 981
Iwona Durek 506 350 707  

lub mailowo: tomasz.gora@poczta.fm

Świąteczny ART NAIF 

A U K C J A
odbędzie się 

06.12.2021, g.17.00 
w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, 

ul. Chemiczna 12


