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Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski

Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego

Aukcję uświetni występ artystyczny Mai i Andrzeja Sikorowskich
Do uczestnictwa w Charytatywnej Aukcji Zegarków upoważnia wykupienie
biletu wstępu do Teatru im.Juliusza Słowackiego w cenie 30 zł, które można nabyć:
Kasa teatru im.Juliusz Słowackiego

www.slowacki.krakow.pl

Salon Zegarmistrzowski Strojny ul Sławkowska 10
Sklep Indoor ul.Św.Tomasza 30
Studio Florystyczne Iwona Sulik, ul. Dominikańska 3
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ul. Prof. S. Myczkowskiego 4
Zakup przez internet: www.slowacki.krakow.pl
Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy
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Kardynała Franciszka Macharskiego, który tak bardzo pomógł w poprzedniej aukcji, przekazując swój
zegarek jako jeden z pierwszych. Czekałem…. I stało
się, w lutym 2003 roku na nasze ręce został przekazany niezwykły zegarek Jana Pawła II. Poprosiłem
przyjaciela naszej firmy Księdza Dyrektora Muzeum
Papieskiego Andrzeja Nowobilskiego, aby w czasie
swojego pobytu w Watykanie poprosił Ojca Świętego o osobisty autograf pod zdjęciem Papieskiego
zegarka i nasz Kochany Papież nie odmówił, poprosił
tylko, aby dochód z licytacji zegarka został przekazany na potrzeby szkoły Św. Tereski z Rabki opiekującej
się niewidomymi dziećmi. Osoba, która wylicytuje
zegarek i oczywiście zdjęcie zegarka z podpisem Jana
Pawła II, nie tylko stanie się właścicielem niezwykłego przedmiotu, ale spełni też wolę i prośbę naszego
Papieża.
Aukcja Papieskiego zegarka miała być zorganizowana
dużo wcześniej, ale odejście od nas Jana Pawła II oraz
oczekiwanie na Jego beatyfikację odsuwało w czasie
decyzję o rozpoczęciu licytacji. Wydaje się nam, że
rok 2011 jest doskonałym momentem, aby przeprowadzić tę aukcję, a fakt, że nasza firma w tym roku
obchodzi 70-lecie swojego istnienia dodatkowo nas
motywuje
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GDM wył. Dystrybutor w Polsce Walkodile

Był rok 2001, nasza firma obchodziła 60-lecie swojego istnienia. Postanowiliśmy zorganizować aukcję
zegarków należących do sławnych ludzi.
Nasze plany były skromne, trzy, no może cztery zegarki. Aukcję planowaliśmy zrobić w naszym sklepie
na ulicy Sławkowskiej. Był miesiąc luty, dzień bardzo
mroźny i ponury, ale dla mnie był to jeden z tych
dni, których się nigdy nie zapomina. Do naszej firmy
wchodzi, ze swoim małym synkiem Michałem, pani
Anna Dymna, prosi o pasek do swojego zegarka – a ja,
nie zastanawiając się ani sekundy mówię „a może
przekazałaby pani ten zegarek na naszą aukcję charytatywną?” Pani Ania zgadza się bez zastanowienia.
No i się zaczęło! Pan Krzysztof Orzechowski, mąż pani
Dymnej, udostępnił na aukcję salę Teatru Słowackiego, a ja zacząłem rozsyłać kolejne zapytania o zegarki do różnych znanych osób. Na aukcji, która odbyła
się w dniu 18 listopada 2001 roku były licytowane
zegarki należące do Franciszka Macharskiego, Helmuta Kohla, Księcia Monaco Alberta II Grimaldiego,
Nicolasa Hayeka, Romana Polańskiego, Lecha Wałęsy oraz wielu innych sławnych ludzi (http://zegarki.
krakow.pl/aukcja/2) Firma Swatch Group przekazała
7 sztuk markowych zegarków, które wylicytowaliśmy
w aukcji „7 Wielkich Serc”. Zebraliśmy ponad 130 tys.
zł. Pieniądze zostały przekazane niewidomym dzieciom ze szkoły przy ulicy Tynieckiej w Krakowie.
I tak skromna inicjatywa zamieniła się w wielkie wydarzenie, które stało się przykładem dla wielu organizacji charytatywnych, jak pomóc wykorzystując
zegarek, przedmiot mały ale emocjonalnie wielki
i niezwykły.
Zachęcony sukcesem aukcji, w roku 2002 ośmieliłem się wystosować list do Naszego Papieża Jana
Pawła II z prośbą o przekazanie zegarka na aukcję
charytatywną. Poprosiłem o pomoc Jego Eminencję
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Organizator:

Wojciech Strojny – Firma Zegarmistrzowska
31-014 Kraków ul. Sławkowska 10
e-mail aukcja@aukcjastrojny.pl
tel. 12 4269640, 609 398 397
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Aukcja odbędzie się w dniu 16 pażdziernika 2011 roku w Teatrze im.Juliusza Słowackiego w
Krakowie o godzinie 19.00

Wojciech Strojny
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Dochód z licytacji zegarka zostanie przekazany na potrzeby szkoły im. Św. Tereski z Rabki
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Prezentacja Zegarek Papieski

Wszystko ma swój czas
I jest wyznaczona godzina
Na wszystkie sprawy pod niebem
		

/ Ksiega Koheleta 3,1 – 3.5,8 /

Zegarek Papieski przekazany na naszą aukcję przez
Jana Pawła II jest niezwykłej rzadkości egzemplarzem. Został on wykonany w manufakturze zegarmistrzowskiej na specjalne zlecenie Rycerzy Zakonu
Maltańskiego na 80 urodziny Ojca Świętego.
Ten niezwykły przedmiot został zamówiony w limitowanej edycji, w której każdy jest oznakowany indywidualnym numerem. Numer naszego zegarka to
251. Co ciekawe, sumując te cyfry otrzymamy osiem,
a więc liczbę nawiązującą do 80 urodzin Papieża.
Zegarek jest pozbawiony wskazówek, upływ godzin
wskazuje perła poruszająca się po obwodzie tarczy.
Na takie rozwiązanie konstruktorzy zegarków decydują się nieczęsto i tylko w przypadku rzadkich, limitowanych edycji zegarkowych. Na tarczy zegarka
osadzona jest kolekcjonerska złota moneta o wadze
10 gramów wybita w roku 2000, również z okazji
80 urodzin Papieża.
Do zegarka dołączone jest zdjęcie z osobistym pod-
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Prezentacja Zegarek Papieski

pisem Jana Pawła II złożonym w roku 2003.
Papież przekazując zegarek, poprosił, aby dochód
z licytacji został w całości przekazany na potrzeby
szkoły Św. Tereski w Rabce. Zwycięzca licytacji stanie
się więc nie tylko właścicielem niezwykłego zegarka
i fotografii, ale też będzie realizatorem woli i prośby
Jana Pawła II. Prośby o pomoc drugiemu człowiekowi, o co tak bardzo zabiegał nasz kochany Papież
przez całe swoje życie.
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Komu pomagamy, Szkoła im. Św. Twreski

fot. W. Strojny
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Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Niewidomych w Rabce-Zdroju
im. Św. Tereski

Ojciec Święty, przekazując swój zegarek na aukcję
charytatywną, prosił, aby dochód z licytacji zegarka
został przekazany na potrzeby szkoły im. Św. Tereski
w Rabce. Szkoła ta jest prowadzona przez Siostry Zakonne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebniczek Krzyża.
Budynek szkolny znajduje się w opłakanym stanie
i wymaga natychmiastowego remontu, dlatego też
każda forma pomocy jest bardzo mile widziana.
Zakład dla Dzieci Niewidomych w Laskach rozpoczął
swoją działalność w 1922 roku w okresie powojennym. Na skutek rozszerzania działalności zakładu
i rozwoju różnorodnych szkół dla niewidomych, zrodziła się potrzeba przeniesienia Szkoły Podstawowej
Specjalnej z Lasek do Rabki-Zdroju. Stało się to możliwe w 1989 roku po rozwiązaniu umowy pomiędzy
Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi a Kuratorium Oświaty. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi otrzymało posesję w Rabce-Zdroju zapisem testamentowym ostatniej z żyjących właścicielek Pani
Zofii Szczuka.
W latach 1946–1989 budynek szkolny był
użytkowany przez Kuratorium Oświaty na potrzeby Studium Nauczycielskiego, które przygotowało
w tym okresie do pracy w szkolnictwie sanatoryjnym i otwartym wielu pedagogów wysokiej klasy.
Po przeprowadzeniu generalnego remontu budynku
i adaptacji do potrzeb niewidomych oraz niepełnosprawnych dzieci, Szkoła Podstawowa Specjalna została otwarta w dniu 1 września 1995 r.

www.rabka.laski.edu.pl

PREZENTACJA ZEGARKÓW
/w kolejności alfabetycznej/
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Krzysztof Hołowczyc to rajdowiec światowej sławy,
wielokrotny zdobywca tytułu Mistrza Polski i Mistrza
Europy, który na swoim koncie ma również bardzo
udane starty w legendarnym rajdzie Dakar. Cechuje
go wyjątkowa osobowość, charyzma i niepowtarzalny styl sportowej elegancji. Od kilku lat jest związany
z marką Atlantic, której jest ambasadorem. Krzysztof
ze swojej prywatnej kolekcji przekazał na aukcję elegancki i niepowtarzalny model Worldmaster Power
Reserve. Jak przystało na ponad 120-letnią szwajcarską tradycję marki Atlantic, zegarek ten został wykonany z wyjątkową dbałością o detale. Unikatowego
charakteru modelowi nadaje wskaźnik rezerwy chodu stylizowany na wzór zegarów w aucie. Worldmaster Power Reserve towarzyszył Krzysztofowi
podczas realizacji najnowszej kampanii reklamowej
marki Atlanitc.

Zegarki marki cK są rozpoznawalne na całym świecie
za sprawą swojego wyjątkowego wzornictwa, inspirowanego światem mody. Reni Jusis przekazała na
nasze ręce elegancki zegarek, który wyróżnia się niespotykanym kształtem. Każdy czasomierz firmy cK
łączy w sobie wyrafinowaną formę pięknej biżuterii
z wyjątkowymi walorami użytkowymi, które gwarantuje mechanizm wykonany przez szwajcarskich specjalistów.
Możliwość licytacji telefonicznej: www.artinfo.pl
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Zegarek posiada 2-letnią gwarancję producenta
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Dochód z licytacji zegarka zostanie przekazany na potrzeby fundacji Pani Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
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Prezentacja zegarków w kolejności alfabetycznej

Dochód z licytacji zegarka zostanie przekazany na potrzeby fundacji Pani Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
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Dochód z licytacji zegarka zostanie przekazany na potrzeby fundacji Pani Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Aletta i Peter Stas, właściciele prężnie rozwijającej
się genewskiej manufaktury Frederique Constant,
przekazali na naszą aukcję jeden z najcenniejszych
modeli produkowanych obecnie zegarków – Heart
Beat Manufacture. Ten ręcznie składany zegarek
wyposażony jest w widoczny przez szkiełko tarczy
element napędowy mechanizmu. Jest to innowacja,
którą pierwszy raz zastosowała właśnie firma Frederique Constant. Kopertę, wykonaną z białego złota,
ozdabia nr 45 i jest to ostatni na świecie zegarek tej
linii spośród 188 wykonanych egzemplarzy. To prawdziwy rarytas na naszej aukcji!

Robert Kubica, świetny sportowiec, a zarazem człowiek o wielkim sercu, podarował na naszą aukcję
charytatywną wyjątkowy zegarek.
Ten przepiękny czasomierz to Ds.-Action-Kubica. Jest
to mechaniczny zegarek pochodzący z limitowanej
edycji, wypuszczonej przez Certinę, aby uhonorować udaną współpracę z Kubicą. Zegarek ma bardzo
nowoczesny design i jest wyjątkowo wytrzymały.
Model przekazany nam przez słynnego kierowcę wyścigowego posiada numer 2458.

Możliwość licytacji telefonicznej: www.artinfo.pl
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Możliwość licytacji telefonicznej: www.artinfo.pl

Frederique Constant
Heart Beat Manufacture Edition Plan les Ouates
Limited Edition Nr 45/188

Zegarek posiada 2-letnią gwarancję producenta
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Znana chyba każdemu firma IWC Schaffhausen
wsparła naszą aukcję zegarkiem, który na pewno będzie służył długie lata swemu nowemu właścicielowi.
Od wielu lat zegarki IWC stawiane były za wzór niezawodności i czytelności. Zegarek Mark XVI to jedna
z ikon w kolekcji tego producenta. Jest to czasomierz
specjalnie skonstruowany dla profesjonalnych pilotów, wyposażony jest w mechanizm, który dodatkowo zabezpieczony jest przed wpływami magnetycznymi, a jego ponadczasowy design czyni zegarek
uniwersalnym.

Jedna z najstarszych firm produkujących czasomierze – Longines, zaangażowała w naszą aukcję znaną
tenisistkę Agnieszkę Radwańską. Przekazała nam
ona drogocenny, sportowy damski zegarek, którego
tarcza wysadzana jest prawdziwymi diamentami Top
Wesselton.
Z tym zegarkiem na ręku można nawet nurkować,
gdyż posiada klasę wodoszczelności 300 metrów,
oraz odporne na zarysowania szafirowe szkło. Ten
elegancki i ekskluzywny a zarazem sportowy zegarek, będzie ozdobą każdego damskiego nadgarstka.

Możliwość licytacji telefonicznej: www.artinfo.pl
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Szwajcarska manufaktura Marice Lacroix ufundowała piękny czasomierz serii Pontos, który łączy
w niepowtarzalny sposób klasykę z nowoczesnością.
Jest to zegarek wykonany z dużą dbałością o detale,
wyposażony w mechanizm ze wskaźnikiem rezerwy
chodu. Posiada indywidualny numer seryjny.
Do licytacji zegarka Pontos Reserve de Marche zaprasza sam Maciej Stuhr, wybitny aktor i publicysta,
zaangażowany prywatnie w liczne akcje, których
założeniem jest niesienie pomocy potrzebującym.
„Follow your conviction” to hasło przewodnie Maurice Lacroix. Ta dewiza jednocześnie doskonale odzwierciedla postawę życiową aktora, który uratował
życie chorej dziewczynce, oddając jej swój szpik. Jeśli
i Państwu bliska jest idea pomocy ludziom to licytując zegarek Pontos Reserve de Marche, „Podążacie
za własnymi przekonaniami…”

Znana każdemu miłośnikowi luksusowych zegarków
marka Omega, wraz z jej ambasadorem Mateuszem
Kuśnierewiczem, przekazała nam specjalny czasomierz, który ma własną, ciekawą historię. Jest to
sportowy model Planet Ocean, który towarzyszył
panu Mateuszowi podczas Mistrzostw Świata w Żeglarstwie w 2008 roku u wybrzeży Miami. Ta bardzo
cenna pamiątka jest licytowana ze specjalnym listem
potwierdzającym jego historię. Jest to prawdziwie
mistrzowski zegarek!
Możliwość licytacji telefonicznej: www.artinfo.pl
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Prezentacja zegarków w kolejności alfabetycznej

„Polska wizja – szwajcarska precyzja” to motto znanej kolekcjonerom zegarków firmy Polpora, której
siedziba mieści się w Zielonej Górze. Na naszą aukcję Pan Krzysztof Janczak przekazał zegarek Wawel
z limitowanej, zawierającej jedynie dwadzieścia egzemplarzy serii. Nasz czasomierz posiada numer 01
i należy do kolekcji Stolice Polski. Oprócz stalowej
koperty, szafirowego szkła oraz mechanizmu najwyższej klasy zegarek posiada polskojęzyczny datownik,
który pokazuje dni tygodnia. Każdy detal jest tutaj
dopracowany w najdrobniejszym szczególe. Jest to
na pewno rarytas kolekcjonerski, który może zyskiwać na wartości w miarę upływu lat.

10

Możliwość licytacji telefonicznej: www.artinfo.pl

Zegarek szwajcarskiej marki RADO z linii Integral Jubile przekazała nam pani Grażyna Torbicka. Marka
Rado słynie z innowacyjności i odważnego wzornictwa. Zegarek przekazany na naszą aukcję posiada
stalową kopertę zwieńczoną szafirowym szkłem oraz
pasek z naturalnej skóry. Na krawędziach koperty
osadzono 46 brylantów. Ten przepiękny zegarek będzie z pewnością eleganckim i ponadczasowym dodatkiem dla każdej kobiety.
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Właściciel szanowanej na całym świecie niemieckiej
manufaktury Stowa – Joerg Schauer ofiarował nam
bardzo cenny zegarek, który powstał przy współpracy z polskim Klubem Miłośników Zegarów i Zegarków. Tylko 55 egzemplarzy opuściło fabrykę Stowa,
a każdy z nich posiada indywidualny numer grawerowany na rotorze, wykonanym z prawdziwego srebra.
Zegarki już w fazie projektu stały się białymi krukami
i zostały wyprzedane w kilka dni. Pan Schauer osobiście przekazał nam swój egzemplarz i wystosował list
do zwycięzcy licytacji.
Licytowany zegarek posiada numer 16.
Najlepszy polski koszykarz Marcin Gortat przekazał
na naszą aukcję zegarek Tissot Couturier Automatic
Chronograph z limitowanej serii, sygnowanej przez
samego sportowca. Zegarek posiada indywidualny
numer i jest wykonany w liczbie 1984 sztuk, z których każda posiada certyfikat autentyczności. Jest
to nie lada gratka dla fanów koszykówki i solidnego
zegarmistrzostwa.
Możliwość licytacji telefonicznej: www.artinfo.pl
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Komu pomagamy, Fundacja Mimo Wszystko

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” została założona 26 września 2003 r. Jej głównym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie. We
wrześniu 2008 r. rozpoczęła budowę „Doliny Słońca”,
ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie w podkrakowskich Radwanowicach. Jest to nowoczesny kompleks,
w którym znajdą się m.in. warsztaty plastyczne, tkackie, stolarskie, kulinarne, a także sale rehabilitacyjne,
sala teatralna i gimnastyczna. Obecnie trwa wyposażanie ośrodka. Data otwarcia „Doliny Słońca” jest
uzależniona od pozyskania środków finansowych,
które są potrzebne na zakup niezbędnego sprzętu
i elementów wyposażenia poszczególnych sal. Czym
są warsztaty dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, które na co dzień z nich korzystają?
– Nie umiem ciekawie opowiadać. Aby żyć, potrzebuję pomocy innych ludzi. To oni dbają o to, abym miał
co jeść, gdzie spać, spędzać święta i poniedziałki. Ludzie, którzy wiedzą, jak mam na imię i kiedy są moje
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KOMU POMAGAMY

urodziny, przygarnęli mnie do schroniska w Radwanowicach, zaprosili na Warsztaty Terapii Artystycznej.
Mam po co rano wstawać z łóżka. Mogę robić to, co
potrafię najlepiej i najstaranniej: rysować, malować,
heblować deski i skrzynki… Jestem komuś potrzebny! – mówi Edek Grabowski, który korzysta z Warsztatów Terapii Artystycznej i czeka na otwarcie „Doliny Słońca”.
Więcej na temat Fundacji Anny Dymnej „Mimo
Wszystko” i jej Podopiecznych na
www.mimowszystko.org

fot. M. Kowalski
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Dochód z licytacji zegarka zostanie przekazany na potrzeby Krakowskiego Salonu Poezji

KOMU POMAGAMY

KRAKOWSKI SALON
POEZJI

Wojciech Strojny
Zegarek posiada 2-letnią gwarancję producenta
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Komu pomagamy, Krakowski salon poezji

Kiedy byłem małym chłopcem, wieczorem, gdy mój
Tata kończył pracę, wsiadaliśmy razem do tramwaju
numer osiem i jechaliśmy do Borku Fałęckiego. Jechaliśmy tam, aby zamówić u najlepszego tokarza
w Krakowie wykonanie koperty do zegarka, który
mój Tata tworzył jako pojedynczy egzemplarz, na
zamówienie specjalnego klienta. Dzisiaj już nikt nie
podejmuje się wykonania takich zegarków, ale czy
na pewno nie jest to możliwe?
Po konsultacji ze swoimi współpracownikami,
a w szczególności z Enim Droździewiczem, który jest
najmłodszym w naszej firmie, ale bardzo uzdolnionym zegarmistrzem, postanowiliśmy wykonać limitowaną edycję zegarków marki STROJNY.
Każdy z tych zegarków jest taki sam a równocześnie
zupełnie inny! Zarówno tarcze tych zegarków, jak
i unikatowy mechanizm są ręcznie zdobione w niepowtarzalny sposób. To małe dzieła sztuki zegarmistrzowskiej!
Każdy zegarek jest numerowany, każdy zegarek będzie wykonywany na indywidualne zamówienie, ale
numer 1 będzie licytowany na naszej aukcji.
Każda firma wykonująca limitowane edycje zegarków, zegarek o numerze 1 przechowuje w sejfach
bankowych, jako potwierdzenie wykonania takiej limitacji. Mnie, właścicielowi firmy wystarczy zegarek
o numerze 70. zZapraszam Państwa do zakupu jedynego, niepowtarzalnego ZEGARKA o NUMERZE 1.
Chciałbym, aby dochód ze sprzedaży tego egzemplarza wspomógł działania pani Anny Dymnej i jej męża
pana Krzysztofa Orzechowskiego w Salonie Poezji,
który działa od ośmiu lat w Teatrze im. Juliusza Słowackiego .

fot. A. Głuc

Krakowski Salon Poezji to inicjatywa Anny Dymnej
rozpoczęta w styczniu 2002 roku. W każdą niedzielę
o godzinie 12.00 znani aktorzy czytają wiersze swoich ulubionych poetów. Słowom towarzyszy muzyka
na żywo w wykonaniu wybitnych instrumentalistów.
W Salonie spotykają się aktorzy z różnych teatrów
krakowskich, gwiazdy z innych miast, starsi z młodszymi, pedagodzy ze studentami, aktorskie małżeństwa, wielcy i znani z tymi mniej znanymi. Wstęp na
każde spotkanie jest bezpłatny.
Do tej pory odbyło się ponad 300 takich spotkań,
w których wystąpili między innymi: Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Magdalena Cielecka, Anna Dymna,
Anna Polony, Anna Radwan, Anna Seniuk, Maja Ostaszewska, Gustaw Holoubek, Jan Englert, Jerzy Trela,
Krzysztof Globisz, Jan Nowicki, Edward Linde-Lubaszenko, Andrzej Seweryn, Zbigniew Zamachowski,
Stanisław Sojka, Anna Cieślak, Urszula Grabowska,
Krzysztof Kolberger, Zofia Kucówna...
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Bardzo istotny jest też fakt, że Salon funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki wpłatom prywatnych
sponsorów i pomocy finansowej Miasta i Małopolski. To właśnie dzięki włączeniu się w inicjatywę prywatnych darczyńców i sponsorów oraz
niezwykle dobremu przyjęciu przez media, możliwy jest bezpłatny wstęp dla widzów – frekwencja
jest tak duża, że niejednokrotnie zajęte są również
miejsca na schodach Teatru.
Gospodarzami Salonu są: Anna Dymna, Anna Burzyńska, Józef Opalski i Bronisław Maj oraz dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego Krzysztof Orzechowski.
25
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Rok 1942 – Kraków. Czasy okupacji. Bogdan przystępuje do egzaminów i otrzymuje tytuł Mistrza Zegarmistrzowskiego przyznany przez Die Meister-prufungskommission.

Rok 1983 – Zdaję egzamin czeladniczy w zawodzie
zegarmistrzowskim. Rozpoczyna się moja przygoda
z zegarkami.
Rok 1958 – Tata odchodzi od nas, umiera w szpitalu
po nieudanej operacji. Mam w tym czasie dziesięć
lat, mój brat – Andrzej, czternaście. Nasza mama,
Czesława, nie likwiduje zakładu zegarmistrzowskiego na Sławkowskiej, tylko uczy się zawodu i prowadzi firmę na tzw. „prawach wdowieństwa”. To właśnie Jej zawdzięczamy kontynuację naszej rodzinnej
tradycji.
Rok 1968–72 – Kończymy studia. Ja Politechnikę Krakowską, mój brat medycynę. Pomimo pracy w zawodzie inżyniera zawsze ciągnęło mnie na Sławkowską.
Popołudniami chętnie zastępuję moją mamę za ladą
sklepu.
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Rok 1941 – II wojna światowa. Mój ojciec – Bogdan
Strojny zakłada swój zakład zegarmistrzowski na ulicy Sławkowskiej 4 w Krakowie.

Rok 1990 – Po 49 latach tracimy lokal przy Sławkowskiej 4. W nowych czasach nikomu nie są potrzebni
zegarmistrzowie! A ja uparcie twierdzę, że nasz zawód jest ważny i kiedyś będzie zupełnie inaczej.
Rok 1991 – Nie rezygnujemy z walki. Wspólnie
z moją żoną Teresą zdobywamy nowy lokal, obok
starej firmy i pod adresem Sławkowska 2 kontynuujemy to, co robiliśmy przez 50 lat.
Rok 1997 – Na 55-lecie firmy wykonujemy generalny
remont lokalu i adaptujemy na nasze potrzeby piękną XIV-wieczną piwniczkę.

Rok 2001 – 60-lecie firmy. Postanawiamy ten rok
uczcić, organizując aukcję zegarków należących do
sławnych ludzi. Aukcja odbywa się w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Licytujemy kilkanaście zegarków,
między innymi zegarki: Lecha Wałęsy, Helmuta Kohla, Romana Polańskiego, Annie Lennox. Udaje się
nam zebrać ponad 100 tys. złotych! Kupujemy niewidomym dzieciom z ulicy Tynieckiej mikrobus, wysyłamy małą dziewczynkę na operacje oczu do Anglii.
To był dobry rok dla nas i naszej firmy.
Rok 2003 – Papież Jan Paweł II przekazuje na nasze
ręce swój osobisty zegarek z prośbą, aby pomóc
szkole Św. Tereski w Rabce.

Rok 2006 – Obok Dworca Głównego zostaje uruchomione centrum handlowe Galeria Krakowska.
Łączymy tradycję z nowoczesnością, otwierając na
I poziomie Galerii swój Salon Zegarmistrzowski, który prowadzi moja córka Gosia i Jej mąż Marcin Barszczewski.
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70 LAT MINĘŁO
Historia Firmy STROJNY

Rok 2011 – 70-lecie Firmy STROJNY. 16 października w Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbędzie
się Wielka Aukcja Papieskiego Zegarka oraz zegarków przekazanych przez szwajcarskie firmy zegarmistrzowskie, oraz wielu sławnych ludzi chcących
wspomóc Fundację „Mimo Wszystko” pani Anny
Dymnej.

Rok 2004 – Rozwijamy się! Otwieramy piękny salon
z biżuterią i ekskluzywnymi zegarkami renomowanych szwajcarskich firm przy ulicy Sławkowskiej 10.

27

AUKCJA CHARYTAYWNA ZEGARKÓW

Regulamin

REGULAMIN CHARYTATYWNEJ AUKCJI ZEGARKÓW
1. Organizatorem aukcji charytatywnej zegarków jest
Pan Wojciech Strojny właściciel firmy: Krakowski Salon Jubilerski W. Strojny Sp.j. z siedzibą w Krakowie
przy ulicy Dercza 3 nr. KRS 0000224588 zwany dalej
„Organizatorem”. www.zegarki.krakow.pl
2. Dochód z licytacji zegarka papieskiego o nr. 14 zostanie przekazany na potrzeby szkoły im. Św. Tereski
z Rabki.
3. Dochód z licytacji zegarków o numerach od 1 do 12
zostanie przekazany na potrzeby fundacji Pani Anny
Dymnej „Mimo Wszystko”.
4. Dochód z licytacji zegarka o numerze 13 zostanie
przekazany na potrzeby Krakowskiego Salonu Poezji
działającego przy Teatrze im. Juliusza Słowackiego.
5. Aukcja charytatywna prowadzona jest przez Pana Andrzeja Starmacha zwanego dalej „Aukcjonerem”.
6. Postępowanie w aukcji charytatywnej określa Aukcjoner.
7. Do udziału w aukcji charytatywnej upoważniają bilety wstępu do teatru im. Juliusza Słowackiego
8. Dane kupującego /teleadresowe/ pozostaną wyłącznie do wiadomości Organizatora aukcji charytatywnej i będą wykorzystane jedynie na potrzeby aukcji.
9. Aukcjonerowi w prowadzeniu licytacji oraz prezentacji przedmiotów pomagają osoby trzecie.
10. Zakończenie licytacji następuje poprzez uderzenie
młotkiem przez Aukcjonera.
11. Osoba oferująca najwyższą cenę staje się nabywcą.
12. Wszystkie niejasności rozstrzyga wyłącznie Aukcjoner.
13. Prawo do własności przedmiotu zakupionego przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej
wylicytowanej kwoty.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady
ukryte przedmiotów.
15. Osoby płacące przelewem proszone są o dokonanie
wpłaty do dnia 23 października 2011 roku w następujący sposób:

Zegarek „Strojny” prosimy o wpłatę na konto:
Teatr im.Juliusza Słowackiego w Krakowie
Bank PKO S.A. III/o Kraków
53 1240 2294 1111 0010 1735 7996
z dopiskiem „darowizna na Krakowski Salon Poezji”
16. W przypadku płatności gotówkowej lub kartą płatniczą wylicytowany przedmiot zostanie przekazany nabywcy tuż po zakończeniu aukcji charytatywnej.
17. Przy zapłacie przelewem wylicytowany przedmiot
zostanie przekazany nabywcy przez Organizatora
w sklepie przy ulicy Sławkowska 10, po okazaniu dowodu wpłaty.
18. Przedmioty, za które nie dokonano wpłaty w wyznaczonym terminie pozostają własnością organizatora.
19. W sprawach nie uregulowanych regulaminem obowiązują postanowienia Kodeksu Cywilnego.
20. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi uczestników aukcji
charytatywnej zgłoszone do Organizatora na piśmie lub za pomocą poczty e-mail pod adresem
salon@zegarki.krakow.pl w ciągu dwóch tygodni od
zakończenia aukcji, rozpatrzone zostaną w terminie
trzech tygodni od momentu ich przyjęcia, a wyjaśnienie przesłane będzie w tej samej formie.

Zegarek Papieski o nr. 14 Towarzystwo Opieki nad
Ociemniałymi Ośrodek Rehabilitacyjny
Bank PKO BP S.A. Oddział Rabka Zdrój
42 1020 3466 0000 9102 0024 6215
z dopiskiem „Darowizna 14”.
Zegarki o numerach od 1 do 12 prosimy o dokonanie
wpłaty na konto:
Fundacja „Mimo Wszystko” ING Bank Śląski
27 1050 1445 1000 0022 9318 6744
z dopiskiem „Darowizna” i nr. wylicytowanego zegarka.
Redakcja katalogu: Gaja Grzegorzewska
Projekt: Marcin Wojciechowski
DTP: Tomasz Dziuba
Druk: Drukarnia DRUKMAR, Zabierzów
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