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PRZEDMIOTY NA LICYTACJĘ

A kto się wzdraga

I nie pomaga

Ten jest jak zgaga

Egipska plaga

I zwykły gaga-

Tek!

Michał Rusinek



Książka Tomasza Kammela „Jak występować 

publicznie” z autografem

Cena wywoławcza 200 zł

Jeśli chcesz zostać dobrym mówcą, opanować

tremę i przekonać do siebie ludzi... sięgnij po

tę książkę.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o

wystąpieniach publicznych znajdziesz właśnie

tutaj. Wiele wskazówek i prostych trików, które

pomogą Ci osiągnąć sukces.



Voucher na przejazdy bolidem Ktm X-Bow jako kierowca

po torze Legnica koło Wrocławia

Cena wywoławcza 400 zł

KTM X-BOW to sportowy 

samochód o sylwetce i budowie 

typowej dla modeli wyścigowych. 

Auto posiada dwulitrowy silnik o 

mocy 300 KM, które rozpędza 

się od 0 do 100 km/h w zaledwie 

3,7 sekundy. Konstruktorzy 

zrezygnowali z drzwi i okien oraz 

zastosowali włókno węglowe, 

dzięki czemu KTM X-BOW jest 

niesamowicie lekki. Maksymalna 

prędkość pojazdu to 315 km/h.



Książka „Gruziński smak” z autografem Radka Polaka

Radek Polak to ceniony fotograf, portrecista, który współpracuje z najlepszymi 

polskimi magazynami lifestylowymi w Polsce oraz podróżnik od lat zakochany w 

Gruzji. 

Cena wywoławcza 300 zł

Książka „Gruziński smak" o niezwykłych ludziach,

pełna pysznych przepisów kulinarnych unikatowej

kuchni gruzińskiej. Książka okraszona jest

zdjęciami Radka Polaka. Drugim współautorem

jest Vaho Babunashvilli - znany i ceniony w Gruzji

muzyk i twórca, a także kucharz i badacz kuchni

gruzińskiej.



Zaproszenie na mecz Śląska Wrocław w loży VIP z możliwością 

eskorty dziecięcej oraz koszulka z podpisami zawodników

Cena wywoławcza 800 zł



Cena wywoławcza 600zł

Rzeźba Pana Łukasza Karkoszki

Rzeźba składa się z 3 elementów co 

ułatwia jej przewiezienie, waga całość 

ok 40 kg, wysokość ok 170 cm.

Łukasz Karkoszka- urodzony 13.10.1978 r. 

w Sosnowcu

Absolwent ASP we Wrocławiu ukończył 

Wydział Ceramiki w 2005 r.

Promotor pracy dyplomowej 

prof. Przemysław Lasak.

Obecnie pracuje jako asystent w Pracowni 

Technologii i Technik Ceramicznych

w Malarstwie i Rzeźbie na Wydziale Malarstwa 

i Rzeźby ASP we Wrocławiu.



Cena wywoławcza 800 zł

Obraz oraz książka dla dzieci „Podaruj mi czerwony balonik” 

Andrzeja Bachledy

„Do każdego odcinka bajki 

namalowałem obraz i napisałem 

muzykę. Chciałem zrobić dla 

dzieci jak najładniejszą 

książeczkę, bajkę do czytania 

i słuchania, z ładną muzyką 

graną na prawdziwych 

instrumentach a nie na 

syntezatorze.”

Andrzej Bachleda – narciarz 

alpejski, olimpijczyk, a ostatnio 

muzyk, mieszkający na stałe we 

Francji.



Kolacja degustacyjna dla dwóch osób w OK WINE BAR

Cena wywoławcza 500 zł

Smaczny posiłek można zjeść w 

wielu miejscach. Nas wyróżnia 

niebanalny wystrój i wyjątkowa 

atmosfera, która każdemu 

pozwoli poczuć się komfortowo. 

Staramy się zapewnić naszym 

Gościom przede wszystkim 

niepowtarzalny smak 

przygotowywanych dań. 



Cena wywoławcza 1500 zł

Godzina podniebnych wrażeń w samolocie 

CESNA 172 to coś, co będziecie 

wspominać jeszcze długo po lądowaniu. 

Trasa lotu i jego termin do ustalenia.

Lot samolotem CESSNA dla dwóch osób, 

podarował na aukcję 

Pan Bogdan Łukaszuk.

Lot samolotem CESSNA
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Daniel Grodziński - mąż, ojciec, 

adwokat, sportowiec, fotograf. We 

wszystkim stara się być profesjonalistą.  

Fotografuje od szkoły podstawowej, w 

zależności od okresu używa różnych 

technik. Często fotografuje z góry, 

pokazując świat z nietypowych punktów 

widzenia. Zdjęcia prezentuje w portalach 

społecznościowych oraz w licznych 

powiększeniach we wrocławskich biurach, 

kancelariach, urzędach i sądach.  

Fotografią stara się zaskoczyć, wywołać 

emocje a przede wszystkim pokazać 

piękno otaczającego świata. Cena wywoławcza 400 zł

Zdjęcie Daniela Grodzińskiego „Ostrów z katedry”



Maskotki UGLYTOYS- Lis i Kocica

Uglytoys – to zwierzaki-cudaki 

wymyślone przez twórczynię marki 

Dorotę Dziak. Ręcznie wykonane, 

w 100% z ekologicznych 

materiałów. 

Uglytoys są cenione w kraju, 

o czym świadczy prestiżowe 

zaproszenie do uczestnictwa 

w 2 edycji wystawy „Marki 

Dolnośląskie – Fokus na design”, 

która odbyła się podczas Łódź 

Design Festival.

.

Cena wywoławcza 500 zł 



Weekend dla dwojga z BMW

Cena wywoławcza 1000 zł 

Dwa vouchery na użyczenie motocykli BMW 

na weekend 

BMW K1600GTLBMW R1200GS Adventure



Weekend z BMW

Cena wywoławcza 1000 zł 

Voucher na użyczenie samochodu BMW X4 lub X5 

Marka BMW oferuje nieprzeciętny luksus dla najbardziej wymagających. 

Gwarantuje to szereg inteligentnych technologii wyznaczających 

zupełnie nowy wymiar wydajności, dynamiki i komfortu – i to nawet poza 

utwardzonymi drogami.



Wspólne gotowanie ze znajomymi 
4 vouchery na warsztaty kulinarne o łącznej wartości 1000zł 

Cena wywoławcza 1000zł

W miejscu, w którym spełniają się pragnienia kreatywnego gotowania.

W miejscu gdzie możesz w gronie przyjaciół czy współpracowników 

przyrządzić potrawy z całego świata.



Przejazd off road Hammerem

Cena wywoławcza 500 zł

Niezapomniane przeżycia, przejazd 

Hammerem w ekstremalnych 

warunkach 

Przejazd Hammerem 

podarował na aukcję 

Pan Robert Lewszyk.



Cena wywoławcza 500 zł

Rękawice z autografem Dariusza Michalczewskiego

Był niepokonanym bokserem przez 12 lat.

Były mistrz świata zawodowców

federacji WBO, WBA, IBF

w kat. półciężkiej oraz WBO

w kat. junior ciężkiej, mistrz

Europy amatorów w kategorii

półciężkiej.

Pan Dariusz wspiera od kilku lat

naszą Fundację. Tym razem

przekazał na licytację powyższe

przedmioty.



Fartuch z autografem Wojciecha Modesto Amaro

Cena wywoławcza 300 zł

Wojciech Modesto Amaro- polski 

kucharz i restaurator. 

Praktykował u boku takich szefów kuchni 

jak Alain Ducasse, Yannick Alléno, Ferran

Adrià. W 2008 wyróżniony przez 

Międzynarodową Akademię 

Gastronomiczną tytułem „Chef de 

L'Avenir”. W Warszawie otworzył 

restaurację Atelier Amaro, która w 2013 

jako pierwsza restauracja w Polsce 

została oznaczona gwiazdką Michelin



Obraz Jarosława Jaśnikowskiego „Nietoperz” 

oraz album z dedykacją artysty

Cena wywoławcza 600zł

Jarosław Jaśnikowski, jeden z czołowych 

twórców realizmu fantastycznego w 

Polsce, którego obrazy są w kolekcjach 

na całym świecie.

Obrazy malarza stanowią swego 

rodzaju relację z podróży artysty po 

nieznanych światach. Twórczość artysty 

charakteryzuje się zamiłowaniem do 

wszelkiego rodzaju fantastycznych 

pojazdów, machin, jak i również miłością 

do gotyku.



Zaproszenie dla dwóch osób na weekend 

do NoNameLuxury Hotel&SPA

Cena wywoławcza 500zł

NoNameLuxury Hotel&SPA to

miejsce wyjątkowe. Położony w

malowniczym zakątku Polski,

w otoczeniu dzikiej przyrody jest

oazą spokoju, w której można

osiągnąć idealną równowagę

ducha i ciała.



Obraz Marty Słomianowskiej  

„Sen z różowym tłem po samo hen indyjskich róż…”

Cena wywoławcza 800 zł

Artystka jest nauczycielem plastyki, języka 

polskiego i historii z 27-letnim stażem. 

Nauczanie i malarstwo jest jej życiem i 

pasją. Ulubionymi technikami jest olej i 

sucha pastel. 

Często w pracach Pani Marty pojawia się 

portret, szczególnie kobiecy. 



Voucher o wartości 1000zł na koordynację dowolnej 

uroczystości rodzinnej lub eventu branżowego  

Cena wywoławcza 500 zł 

Jesteśmy pragnącym Państwu pomóc 

zespołem należącym do Agencji 

Ślubnej AL SALAM. Nie ma dla nas 

zadań niemożliwych. 

Zajmujemy się zarówno kompleksową 

organizacją

ceremonii ślubnych, przyjęć weselnych 

jak i różnego rodzaju przyjęciami 

rodzinnymi, biznesowymi czy eventami 

firmowymi. W swojej pracy kładziemy 

nacisk przede wszystkim na 

profesjonalizm, sumienność i 

dyskrecję.



Voucher na przejazd Subaru Impreza STI 

po torze Legnica koło Wrocławia

Cena wywoławcza 400 zł

Subaru Impreza

Moc: 300KM

Przyspieszenie: 5,7 sec

Prędkość maks.: 250 km/h

Rozstaw osi: 2525 mm

Masa własna: od 1215 kg



Obraz z podziękowaniami namalowany przez dzieci

Cena wywoławcza 300zł

Obraz namalowany przez dzieci 

z klasy 2 Szkoły Podstawowej 

im. Św. Jana de La Salle w 

Gdańsku 



Koszulka z autografem Justyny Kowalczyk

Cena wywoławcza 200 zł

Justyna Kowalczyk - biegaczka 

narciarska, mistrzyni i multimedalistka 

olimpijska, mistrzyni i multimedalistka 

mistrzostw świata, czterokrotna 

zdobywczyni Pucharu Świata w 

biegach narciarskich. Jedna z dwóch 

biegaczek narciarskich w historii tej 

dyscypliny (obok Finki Marjo

Matikainen), które zdobywały Puchar 

Świata trzy razy z rzędu.



Cena wywoławcza 300 zł

Voucher na naukę gry w golfa w postaci członkostwa

Jak grać na polu golfowym?

Jak dobrać sprzęt?

Nauczymy Cię tego 

Voucher obejmuje nielimitowaną grę na 

polu 9 dołkowym + kurs dla osób 

początkujących.
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Szycie garnituru na miarę 

DOM MODY NYSA

Szycie na miarę to indywidualne podejście do każdego 

klienta. Garnitur lub suknię można kupić w wielu 

sklepach i salonach, ale to, co nas wyróżnia to przede 

wszystkim stworzenie stroju, który jest perfekcyjnie 

dopasowany do twojej sylwetki (bez względu na to, 

jaka ona jest). Sprawą priorytetową dla nas jest ukrycie 

niedoskonałości, jednak pamiętajmy, że ideał nie 

istnieje, ale z naszą pomocą możesz się do niego 

zbliżyć. Szyjemy na zamówienie: standardowe i 

nietypowe rozmiary i fasony.

Cena wywoławcza 500 zł



Pobyt romantyczny dla dwojga w Zamku Królewskim w Niepołomicach

Cena wywoławcza 400zł

Pakiet pobytowy zawiera:

Nocleg w apartamencie w kompozycji 

świeżych kwiatów, świec i słodkich 

owoców, kolacja przy blasku świec i 

cieple kominka, bogate śniadanie.



Obraz akrylowy Elżbiety Gizy 

„Zagrajmy motylom”

„PRAWDZIWA  SZTUKA  to taka, która 

powstaje dzięki potrzebie tworzenia - a ja 

nie mam żadnych szczególnych uzdolnień. 

Cechuje mnie tylko niepohamowana 

ciekawość.

I wiem, że każdy wiek ma SWOJE  

CHWILE, a wszelkie

wspomnienia są złudne, bo 

TERAŹNIEJSZOŚĆ NADAJE  IM

INNE  BARWY...”

Elżbieta Giza

Cena wywoławcza 600zł



Cena wywoławcza 400 zł

INTERNATIONAL KRAV MAGA FEDERATION WROCŁAW

Dwa półroczne karnety na zajęcia Krav Maga

Szkoła została założona w 

2008 roku. Posiadamy 

długoletnie doświadczenie 

szkoleniowe. Zapraszamy na 

treningi krav maga.



Voucher na kurs nurkowania – specjalizacja NAUI

Cena wywoławcza 500 zł

Po pomyślnym ukończeniu kursu, 

absolwent uznawany jest za 

kompetentnego do nurkowania

w systemie partnerskim na wodach 

otwartych bez nadzoru do głębokości 

18m

pod warunkiem, że nurkuje on nie 

głębiej niż na kursie i w podobnych 

warunkach.

Honorowany na całym świecie certyfikat NAUI.



Rzeźba od Pani Doroty Kozak

Cena wywoławcza 500 zł

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studium 

podyplomowego Dyscypliny Plastyczne w Architekturze ze specjalizacją w ceramice w 

Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.

Zajmuje się tkaniną artystyczną i ceramiką.

Ceramika i tkanina, pozornie tak różne od siebie, dla mnie mają „wspólne mianowniki”. 

W trakcie tworzenia tkanin wykorzystuję sploty pozwalające stworzyć powierzchnie 

przypominające reliefy, natomiast w rzeźbach ceramicznych próbuję uzyskać 

kojarzoną z tkaniną lekkość i zwiewność.



Voucher na kurs języka hiszpańskiego

Cena wywoławcza 500 zł 

Jeżeli chcesz mówić płynnie po 

hiszpańsku oraz poznać idiomy i 

język kolokwialny używany przez 

mieszkańców krajów 

hiszpańskojęzycznych-

El ABC Latino  sprosta wszelkim 

Twoim wymaganiom!



Grafika młodego artysty Patryka Krendzelak

Cena wywoławcza 200 zł



Rozstrzygnięcie loterii 



Dziękujemy 

Jesteście wspaniali!


