
Koszulka z podpisem 
Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski

Polski piłkarz występujący na pozycji 
napastnika w niemieckim klubie 

Bayern Monachium oraz w 
reprezentacji Polski, której jest 

kapitanem. Rekordzista pod względem 
liczby występów w reprezentacji Polski 

i najlepszy jej strzelec w historii. 

Cena wywoławcza – 1.000,00 zł



Obraz „Harmonia” Seria Ulotna
Galeria w Chmurach

Połączenie niepowtarzalnego stylu, 

unikatowy motyw, precyzja i jakość 

wykonania, zdecydowanie wyróżnia obraz 

spośród innych dostępnych 

na polskim i europejskim rynku.

Obraz jest wzbogacony o ręczne 

zdobienie "na sucho", 

podpisany przez autorkę Annę Borkowską

laureatkę światowego konkursu 

The Wildlife Artist of the Year

w Mall Galleries w Londynie

i International Architecture Award.

Cena wywoławcza - 500,00 zł



Cena wywoławcza – 1.000,00 zł

Ręcznie wykonany, dekorowany 
wysokokaratowym złotem porcelanowy 

kubek przestawia słynne 
„głowy wawelskie”.

Wykonany przez 
Polskie Fabryki Porcelany "Ćmielów"

Upominek od Prezydenta Miasta Krakowa 
prof. Jacka Majchrowskiego



Inkograf „Ucieczka na szczęście”
Rafał Olbiński

Rafał Olbiński od 1985 roku jest wykładowcą 
School of Visual Arts w Nowym Jorku. 

Zajmuje się również ilustracją, malarstwem, 
projektowaniem plakatów oraz scenografią. 
Zdobył ogromne uznanie na całym świecie 

a jego plakaty i ilustracje ukazują się 
regularnie na łamach takich czasopism jak 
Newsweek, Time, Business Week, New York 

Times, New Yorker. 

Inkograf jest sygnowany, numerowany 
i pieczętowany.

Cena wywoławcza – 1.000,00 zł



Huta Metalu – Music Academy
6h nauki gry na wybranym instrumencie

Akademia Muzyki Współczesnej

zaprasza na zajęcia nauki gry 

na wybranym instrumencie:

gitara (w tym basowa),

perkusja,

pianino,

reżyseria dźwięku,

zajęcia wokalne. 

Cena wywoławcza - 500,00 zł



Obraz „Lady Hashimoto”
Maggie Piu

Cena wywoławcza – 2.000,00 zł

Obraz wykonany jest techniką 
„akryl na płótnie” 

50x90 cm, rok powstania 2020.

Maggie Piu Sama „Maggie PIU” jest twórczą 
osobowością z bogatą historią dziesiątek 

wystaw krajowych i zagranicznych, 
wieloma publikacjami, 

znacznym dorobkiem artystycznym
kilkuset prac malarskich i rysunkowych

oraz rosnącym gronem klientów, 
jednocześnie podążającą własną 

oryginalną drogą artystyczną i projektową.



Zdjęcie autorstwa Tomasz Gulla

Tomasz Gulla - adwokat, 

doktor nauk prawnych.

Swoje prace fotograficzne 

prezentował na wystawach 

m.in. w Atenach, Hamburgu, Wiedniu. 

Współpracował z nowojorską 

galerią sztuki “Basak Malone”.

Cena wywoławcza – 500,00 zł 



Voucher Patrizia Aryton
wraz z poradą stylistyki

Firma modowa Patrizia Aryton

ufundowała voucher na zakupy 

w sklepach tej marki na terenie całej Polski 

w wysokości 2.000,00 zł 

oraz spotkanie i indywidualne doradztwo

stylistki Patrizia Aryton:

Magdaleny Właszynowicz.

Cena wywoławcza - 1.000,00 zł



Tort na zamówienie
Katarzyna Siecińska

Cena wywoławcza - 300,00 zł

Z miłości do słodkości, ale również 
wywodząc się z rodziny piekarzy, w 
trudnych czasach pandemii, zajęłam 

się wypiekami. 

Z czasem, korzystając z 
różnorodnych szkoleń online 

zaczęłam tworzyć - tworzyć torty 
artystyczne. 

Każdy jest inny, każdy jest 
dostosowany do gustu i smaku 

odbiorcy. 

Sprawia mi to ogromna 
przyjemność, a przy okazji pozwala 

oderwać się od codzienności. 

Satysfakcja - po wykonaniu tortu 
oraz pozytywne komentarze 

smakoszy, dla których torty są 
wykonywane są bezcenne.



Cena wywoławcza - 500,00 zł

Zaproszenie za godzinną lekcje 
nauki lub doskonalenia umiejętności 
na torze kartingowym SKW Racing 

w Skawinie, z Franciszkiem Palmirskim, 
czwartym zawodnikiem Świata 
na Mistrzostwach w 2019 roku 

we Włoszech, wielokrotnym Wicemistrzem 
Polski w wielu kategoriach. 

Dobra zabawa gwarantowana co może 
potwierdzić osoba, która wylicytowała 

jazdę z Frankiem podczas 
Wieczoru Charytatywnego w zeszłym roku. 

Lekcja jazdy na torze kartingowym
z Franciszkiem Palmirskim



„Noc Oskarowa”
Marcin Zacharzewski

Cena wywoławcza – 1.000,00 zł

Marcin Zacharzewski jest znanym 
krakowskim aktorem. Ukończył 
PWST w Krakowie. Grał w wielu 
serialach i filmach fabularnych.

Możemy go oglądać w serialu „Na 
dobre i na złe”, ostatnio także grał w 
filmie fabularnym „Pętla” w reżyserii 
Patryka Vegi.

Jego pasją jest malarstwo. Już po 
raz drugi Pan Marcin wspiera naszą 
Fundację i przekazał nam swój 
niesamowity obraz.



Pióro z grawerem
Radosława Sikorskiego, posła do Parlamentu Europejskiego

Cena wywoławcza - 500,00 zł



Weekendowy pobyt dla 2 osób 
w Dwór Role

Role to urokliwa wieś położona na Pojezierzu Bytowskim, w województwie pomorskim, w 
bliskiej odległości od Słupska oraz Bytowa.

Dwór urządzony jest w przytulnym klimacie. Kompozycja drewna, bieli, starej cegły, a także 
bogata kolekcja antyków i starannie odrestaurowane detale, przeniosą Cię w XIX wiek, w 

klimat dworskiego życia, z dala od miasta, gdzie można spokojnie pospacerować, wyciszyć 
się i odpocząć. Dwór malowniczo wkomponowuję się w otaczającą go przyrodę i wygląda, 

jakby skrywał niejedną tajemnicę w swoich murach.

Cena wywoławcza – 800,00 zł



Zaproszenie na degustację 
win i serów dla 2 osób

Cena wywoławcza - 600,00 zł 

Stacja Winiarska przekazała na naszą 
aukcję zaproszenie na degustację win i 

serów dla dwóch osób.

Zaproszenie można wykorzystać
do 1 stycznia 2021 roku



Obraz „Legnica 1913”
Jarosław Jaśnikowski

Moje malarstwo jest niczym nieustanna 
podróż, po nieodkrytych światach. 

Jednak zamiast aparatu fotograficznego 
zabieram w nią farby, pędzle oraz płótna 

i maluje obrazy, lub jak ktoś woli,  
wstawiam okna.

Dzięki tym oknom, inni ludzie, mogą 
przenieść się tam na moment, 
do Światów Alternatywnych 

naszych wyobraźni.

Cena wywoławcza – 1.000,00 zł



Sesja strzelania z prawdziwej broni 
Thousand Miles

Strzelanie z prawdziwej broni dotychczas 
znanych z filmów akcji, 
czy gier komputerowych

Voucher przeznaczony jest dla 2 osób, 
które z pomocą Instruktora

nauczą się jak trzymać broń, 
celować i strzelać do celu, 

aby zdobyć maksymalną liczbę punktów.

Cena wywoławcza - 600,00 zł



Butelka wina Raices - Granacha
2018 / czerwone / 1,5l

Cena wywoławcza - 100,00 zł 

Czerwona nowość z Aragonii. 
Wino o głębokiej barwie, z jasnymi, 
fioletowymi refleksami. Nos bogaty

w czereśnie, jagody, słodkie przyprawy 
oraz czekoladę. Świeże na podniebieniu, 
z jedwabistymi taninami. Piękny, długi 

finisz, wydobywający nutę ziołową. 
Dość wysoki poziom alkoholu (14,5%), 

został wspaniale zintegrowany.



Obraz „Sellfy”
Dariusz Ślusarski

Autor pracę nad kompozycją zaczyna 

od koncepcyjnego, bardzo starannego 

rysunku, który zawiera w sobie wszystkie 

najważniejsze formy dla wizji całości. 

Spotykamy się w jego pracowni w 

Częstochowie, gdzie wytrwale realizuje 

następne dzieło. W rozmowie stwierdza,

że tu poszukuje „mistyki dla szarej 

codzienności’’. Maluje, porusza się na 

granicy dwu światów 

– realnego i magicznego. 

Cena wywoławcza - 800,00 zł



Obraz „Refleksy”
Małgorzata Eltaszuk-Sanczes

Małgorzata Eljaszuk-Sanchez z zamiłowania 
malarka, z wykształcenia finansistka. 

Dziś tworzy wielkowymiarowe abstrakcje 
o walorach dekoracyjnych, wykonywane techniką 

akrylową na indywidualne zamówienie. 
Od 2018 roku sprzedaje swoje prace za granicę.

Inspiracje czerpie z obserwacji barw i form 
występujących w świecie przyrody ożywionej 

i nieożywionej, od tropikalnych ogrodów 
po ukryte w ziemi skały.

Cena wywoławcza - 800,00 zł



Rękawice bokserskie 
Władimira Kliczko z autografem

Cena wywoławcza - 500,00 zł

Władimir Kliczko to ukraiński 
bokser wagi ciężkiej, były mistrz 
świata organizacji IBF, WBO, IBO 

oraz superchampion WBA.

Pan Władimir postanowił przekazać 
na naszą aukcję rękawice 

bokserskie, w których zdobywał 
swoje ważne tytuły sportowe.

UWAGA: rękawice – jak 
przystało na Mistrza – są w 

stanie bardzo zużytym, widać 
że wiele przeszły 



Obraz „Karnawał”
Marta Słomianowska

Artystka jest nauczycielem 
plastyki, języka polskiego i historii 

z 28-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. 

Cena wywoławcza - 800,00 zł



Obraz „Sitra”
Marta Słomianowska

Artystka jest nauczycielem 
plastyki, języka polskiego i historii 

z 28-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. 

Cena wywoławcza - 800,00 zł



JOGA ON-LINE
z certyfikowaną nauczycielką jogi Magdaleną Heluszka

Cena wywoławcza - 800,00 zł

Magdalena Heluszka jest certyfikowaną 

nauczycielką jogi. Jej domeną jest przede 

wszystkim terapia ćwiczeniami jogi. 

Wyprostowała już wiele kręgosłupów, 

zlikwidowała bóle pleców, bioder etc. 

Od czasów pandemii prowadzi także 

zajęcia jogi on-line.

Na naszą licytację przekazała 4 godziny 

indywidualnych zajęć jogi on-line.

Polecamy !!!!



Weekendowy pobyt dla 2 osób 
w Osadzie Śnieżka w Łomnicy

Osada Śnieżka, więcej niż hotel. 
Jest to kompleks pięknie 
wyposażonych górskich 

apartamentów z częścią hotelową. 
W obiekcie znajdą Państwo bogatą 

strefę SPA&Wellness, 
trzy restauracje, oraz zaplecze 

dla rodzin z dziećmi.
Idealne miejsce na rodzinny 
wypoczynek przez cały rok! 

Zapraszamy!

Cena wywoławcza - 800,00 zł



Karykatura na życzenie
Beata Sochańska

Cena wywoławcza - 300,00 zł

Masz dystans do siebie i poczucie humoru?
Chcesz zobaczyć siebie z przymrużeniem oka? 

A może chcesz zrobić piękny gwiazdkowy prezent 
bliskiej osobie? Pani Beata Sochońska z przyjemnością 

wykona karykaturę na życzenie. 

Artystka posiada 20-letnie doświadczenie w dziedzinach 
sztuk plastycznych. Jest absolwentką Wydziału 

Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie 
studiowała Malarstwo. Interesuje ją wszelka kreacja 

artystyczna oraz człowiek z całym bagażem doświadczeń. 
Jest autorką podręcznika Asystenta Zdrowienia, w którym 
dzieli się swoimi przemyśleniami oraz doświadczeniem na 

temat tego nowego zawodu w Polsce. 



Kalendarz „Rok Dobrych Myśli” 
z autografem autorki Beaty Pawlikowskiej

Cena wywoławcza - 500,00 zł

365 dni i 365 motywujących tekstów, 
które nastroją cię optymistycznie na każdy 

nowy dzień, zmotywują do działania, 
zwiększą efektywność, pomogą zaprzyjaźnić 
się ze sobą, zachęcą do spojrzenia na życie 

bardziej pozytywnie, podsuną inną 
perspektywę spojrzenia, przypomną o tym, 

że największą wartością w życiu są szczęśliwe 
drobiazgi codzienności. 

Kolorowy kalendarz z autorskimi tekstami 
i rysunkami, przepisami kulinarnymi.



Szkolenie Techniki Jazdy I Stopnia
Moto Park Kraków

Naszym celem jest poprawa 
bezpieczeństwa kierowców oraz 
podnoszenie ich umiejętności. 

Chcemy budować świadomość zagrożeń 
wśród uczestników ruchu drogowego

i promować sporty motorowe. 

Szkolenie z Techniki Jazdy samochodem 
na torze asfaltowym z trzema płytami 
poślizgowymi w różnych kształtach. 

Celem szkolenia jest nauka 
prawidłowego zachowania w sytuacjach 

krytycznych i awaryjnych na drodze. 
Voucher przeznaczony jest dla 2 osób.

Cena wywoławcza - 800,00 zł



Kurtka reprezentacji Polski 
w skokach narciarskich z autografem Kamila Stocha

Cena wywoławcza – 1.000,00 zł

Kamil Stoch - osiągnięcia:
• Trzykrotny Mistrz Olimpijski
• Wicemistrz Świata
• Wicemistrz Świata w lotach narciarskich
• Dwukrotny zwycięzca Turnieju Czterech 

Skoczni



Szkolenie online - aktorstwo 
z Michałem Czerneckim

Zdobądź od wiedzę od jednego z najbardziej charyzmatycznych polskich 
aktorów oraz reżyserki castingu kilkudziesięciu rodzimych produkcji.

Dowiesz się jak budować postać. Zwiększysz swoje szanse na wygranie castingu.
Świadomie będziesz dobierać odpowiednie środki w teatrze i przed kamerą. 

Zrozumiesz, jak radzić sobie z tremą.
Odkryjesz, co robić, aby przekazać prawdę sceniczną.

Cena wywoławcza - 500,00 zł



Skok spadochronowy w tandemie
KrakSky

Skoki wykonujemy z samolotów An-2 
z wysokości ok. 3500 metrów. 

Skok w tandemie jest w całości filmowany 
od momentu szkolenia, poprzez załadunek 
do samolotu i czynności na pokładzie aż po 
sam skok i lądowanie. Materiał filmowy po 
obróbce i zmontowaniu dostarczany jest 

wraz z wykadrowanymi zdjęciami 
w formie elektronicznej na maila. 

Skoki w tandemach wykonujemy na lotnisku 
Aeroklubu Krakowskiego 

w Pobiedniku Wielkim k. Krakowa 
oraz w Łososinie Dolnej koło Nowego Sącza.

Cena wywoławcza – 800,00 zł


