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1. REPLIKA POMNIKA POLUJĄCEJ DIANY  
Z MOSIĄDZU 
Replika pomnika Polującej Diany na podstawie rzeźby usytuowanej na skwerze 

Zbyszka Cybulskiego w Parku Szczytnickim. Mosiężna wersja bogini łowów i przyrody 

autorstwa Ryszarda Zaryckiego jest odlewem na podstawie statuetki z gipsu, która 

posłużyła do odtworzenia zaginionego po wojnie pomnika. Antyczna bogini trzyma 

w ręku włócznię, przygotowując się do rzutu. Diana jest znana jako patronka 

myśliwych i zwracano się do niej z prośbą o powodzenie w łowach.  

Wysokość ok. 40 cm, waga ok. 15 kg. 

Dar Prezydenta Adama Grehla 

Cena wywoławcza: 100 zł 

 

2. WIDOKI WROCŁAWIA Z XVIII W 

Reprodukcje 16 widoków Wrocławia, według rysunków Friedricha Bernharda 

Wernera, z bardzo dokładnym odwzorowaniem kolorów wydrukowane na specjalnie 

dobranym papierze. Zachowano specyficzne znaki czasu jak zabrudzenia  

i przebarwienia. Opatrzone komentarzem historycznym z objaśnieniami  

do poszczególnych plansz. Całość zamknięta w eleganckim i bezpiecznym 

opakowaniu. Gratka dla miłośników Wrocławia i prawdziwych estetów. 

Dar Wydawnictwa Orbis Pictus – Janusza Cymanka 
Cena wywoławcza: 100 zł 

 

 

3. MONETA JUBILEUSZOWA XIV BALU 
DOBROCZYNNEGO ANNY I RAFAŁA 
DUTKIEWICZÓW 
Srebrny numizmat wybity przez Mennicę Polską z okazji XIV Balu Dobroczynnego 

Anny i Rafała Dutkiewiczów jest jedynym egzemplarzem podsumowującym 

wydarzenie. Moneta zawiera logo Balu i Fundacji „Opieka i Troska” zajmującej się 

pomocą dzieciom. Jest to piękna i unikatowa pamiątka tego wyjątkowego 

wydarzenia charytatywnego w 2018 roku. 

Dar Mennicy Polskiej 

Cena wywoławcza: 100 zł 
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4. MODLITEWNIK ŚW. DOROTY 
Faksymilowa edycja Modlitewnika Księżnej Doroty na papierze pergamenata  

w drewnianej oprawie obciągniętej czarnym aksamitem, odlewane i odkuwane 

mosiężne i posrebrzane narożniki, guzy i zapinki. Modlitewnik opakowany  

w drewnianą skrzynkę ze srebrnym napisem na wieku wyściełaną lnianą tkaniną. 

Nakład limitowany, 258 egzemplarz z 299. Nosi wszelkie znamiona luksusu, 

ponieważ jest wiernym odtworzeniem oryginalnego modlitewnika, zawiera piękne 

ilustracje z XVIw. To dzieło może stać się ekskluzywnym podarunkiem lub pamiątką. 

Dar Wydawnictwa Orbis Pictus 

Cena wywoławcza: 100 zł 

 

 

5. WAZA – AMFORA 
Dobra kopia antycznej wazy czarnofigurowej prawdopodobnie wykonana w 1 poł. 

XX wieku. Technikę wykonywania podobnych waz znamy już od czasów antycznych. 

Stosowano ją w starożytnej Grecji, typowe dla tego stylu są przejrzyste kompozycje, 

skromne dekoracje i zdobienia przedstawiające bogów, herosów, sceny mityczne  

i biesiadne. Ten dar może stanowi ciekawy dodatek do każdego wnętrza. 

Dar Jego Eminencji Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza 

Cena wywoławcza: 100 zł 

 

6. KOLEKCJONERSKIE ZNACZKI I KSIĄŻKĄ  
Z AUTOGRAFEM KSIĘDZA KARDYNAŁA 
HENRYKA GULBINOWICZA 
Jedyny taki egzemplarz książki poświęconej Księdzu Kardynałowi Henrykowi 

Gulbinowiczowi autorstwa wrocławskiego dziennikarza Waldemara 

Niedźwiedzkiego pt. „Starałem się zrozumieć człowieka” wydanej przez 

wydawnictwo Orbis Pictus w 2017 roku, sygnowany osobistym wpisem Eminencji na 

okoliczność Balu Dobroczynnego o treści: „Z Bożym błogosławieństwem + Henryk 

Kardynał Gulbinowicz, emeryt lat 95 z Wilna” wraz z oprawionym kolekcjonerskim, 

numerowanym arkuszem znaczków pamiątkowych wydanych na tę okoliczność 

przez Pocztę Polską. Filatelistyczny rarytas! 

Dar Hubergroup i Janusza Cymanka 

Cena wywoławcza: 100 zł 
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7. KRASNAL NIEPODLEGŁY  
Grupa zapaleńców  wysłała 31-go Grudnia 2017 roku, 15-25 sekund przed północą  

z Placu Wolności we Wrocławiu, balon stratosferyczny, którego załogę stanowił 

Krasnal Niepodległy!  

Jednym z elementów „wyposażenia” kapsuły był nadajnik krótkofalowy, który  

nadawał na cały świat zebrane przez nas życzenia dla Polski pod hasłem „STO LAT 

POLSKO”. Oprócz tego zostały wysłane życzenia w imieniu wszystkich mieszkańców 

Wrocławia oraz pozdrowienia od Prezydenta Dutkiewicza.  

Działający formularz, który po wypełnieniu przesyła życzenia na serwer, znajduje się 

pod adresem: 100latpolsko.pl lub stolatpolsko.pl. Ten malutki krasnal stanie się 

modelem na większego krasnala z brązu, który już 24 czerwca 2018 roku, 

najprawdopodobniej stanie na szczycie iglicy przy Hali Stulecia. 

Dar Waldemara Płusy – Inicjatywa obywatelska 

Cena wywoławcza: 100 zł 

 

 

8. MONETY PAPIESKIE 
Oficjalne monety i medale upamiętniające pontyfikat papieża Jana Pawła II. 

Wykonane z różnych metali (z brązu, srebra) posiadające certyfikaty autentyczności. 

Bez wątpienia są to ekskluzywne i jedyne w swoim rodzaju pamiątki po Janie Pawle 

II. Jego pontyfikat słynął z częstych podroży, był obrońcą godności ludzkiej i wolności 

religijnej. Głoszone przez niego nauki przyczyniły się do późniejszych transformacji 

ustrojowych w europejskich państwach bloku wschodniego. 

Dar Ks. Andrzeja Szostka 

Cena wywoławcza: 100 zł 

 

 

9. WINO JANA PAWŁA II 

Legendarne już wino Jana Pawła II – świętego kościoła katolickiego, polskiego 

papieża, który jest wzorem dla ludzi różnych wyznań z całego świata. Trunek co roku 

osiąga wysoką cenę i zgodnie z tradycją za każdym razem jest przekazywany  

na licytację podczas kolejnego Balu Dobroczynnego. Wino było już w rękach wielu 

Darczyńców. Do kogo trafi tym razem? 

Dar Kancelarii DZP 

Cena wywoławcza: 100 zł 
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10. KOSZULKA ROBERTA LEWANDOWSKIEGO 
Oryginalna koszulka wraz z autografem napastnika Bayernu Monachium Roberta 

Lewandowskiego będzie gratką dla fanów piłki nożnej. Przez ekspertów uważany 

jest za jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii, a także środkowych 

napastników i piłkarzy swojego pokolenia na świecie. Piłkarz w całej swojej karierze 

zdobył 51 goli jako reprezentant Polski. Kapitan Reprezentacji Polski jest jednym  

z najbardziej rozpoznawalnych Polaków na świecie.  

Dar Henryka Brunengrabera 

Cena wywoławcza: 100 zł 

 

 

11. NAWA 
Replika słynnej NAWY, która posłużyła do stworzenia innowacyjnego dzieła  

na wyspie Daliowej w sercu Wrocławia. Rzeźba jest pamiątką po obchodach 

Europejskiej Stolicy Kultury 2016, której głównym hasłem było „metamorfoza 

kultury”, odnoszącej się do zmian zachodzących w dziedzinie kultury, społeczności  

i samego miasta. NAWA jest ultralekką, trwałą konstrukcją składającą się  

z 35 stalowych łuków, dzięki nim można obejrzeć niesamowitą grę świateł na jej 

powierzchni. Podczas finału konkursu organizowanego przez czasopismo 

„Architektura-Murator”, rzeźba NAWA zyskała uznanie w przestrzeni 

architektonicznej i została wybrana jako najbardziej innowacyjny polski projekt 

architektoniczny 2017 roku. 

Dar Oskara Zięty 

Cena wywoławcza: 100 zł 

 

 

12. BUKIET KWIATÓW  
Mimo że za oknem ciemno i brzydko, miło otrzymać namiastkę wiosny.  

Tym wspomnieniem ciepłych słonecznych promieni może być wyjątkowy bukiet 

kwiatów. Idealna kompozycja roślin i sposób ich ułożenia wprawią w zachwyt 

obdarowaną. Wygląd bukietu jest tajemnicą (prezentowane zdjęcie jest tylko 

przykładem), aż do momentu rozpoczęcia tej licytacji, która co roku cieszy się 

ogromną popularnością. 

Dar Eweliny Krężałek - Kwiaciarnia Pączek z Różą 
Cena wywoławcza: 100 zł 

  



 

6 

13. OBRAZ „WODOSPAD” 
Uroczy górski krajobraz z niewielkim wodospadem, nad którym widnieje niezwykle 

delikatna w swych barwach tęcza. Dzieło zostało wykonane techniką oleju na dykcie, 

datowane jest na początek XX wieku. "Wodospad" jest zamknięty w przepiękną 

ramę z ciekawymi ornamentami o wymiarach 63 cm x 31 cm. Praca może być 

doskonałym prezentem dla kolekcjonerów pejzaży lub ciekawym akcentem  

w niejednym domu miłośników sztuki. 

Dar Galerii "Pod Gryfami" 

Cena wywoławcza: 100 zł 

 

 

 

 

14. FIGURKA ŚW. ANTONIEGO 
Figurka św. Antoniego- drewniana figurka wysokość 45 cm- Św  Antoniego  

to patron, którego  prośmy o pomoc nie tylko wtedy, gdy zgubi się nam portfel  

czy klucze, ale i wtedy, gdy gubią się nam „rzeczy” o wiele cenniejsze,  

takie jak wiara, sens, miłość, nadzieja... 

Dar Antoniusa Malca 

Cena wywoławcza: 100 zł 

 

 

 

15. MĄDRY PTAK 
Wymiary: 60x52x29cm, 2017r. Autorka: Mariola Wawrzusiak 

Rzeźba sowy – przepiękny symbol mądrości, wykonany z nietuzinkowych 

materiałów. Natura jest często podejmowanym tematem w twórczości autorki.  

„ Lubię naturę, obserwuję ją. Wyjeżdżam na długie tygodnie w bieszczadzkie lasy, 

podglądam jelenie, słyszę wilki i sowy – mówi Mariola Wawrzusiak […} - To, że 

poświęcam jej tyle energii i czasu, jest wyrazem miłości do niej. A rzeźbię ją z 

odpadów cywilizacji. Np. z żelaznych odpadów znajdowanych na złomowiskach” – 

mówi o swojej pracy twórczyni. 

Dar Ewy Voelkel Krokowicz Prezes Concordii Design z Poznania 

Cena wywoławcza: 100 zł 
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16. SKRZYNKA WINA BOCELLI WRAZ  
Z ZAPROSZENIEM NA KONCERT W BERLINIE 
Andrea Bocelli to postać, której nie trzeba przedstawiać jednak mało kto wie,  

iż rodzina Bocelli od blisko 200 lat słynie we Włoszech z wysokiej jakości wina. 

Andrea wraz z bratem Alberto kontynuują wielopokoleniową tradycję prowadzoną 

wcześniej m.in. przez ich ojca Sandro oraz dziadka Alcide. Podarowana skrzynka 

wina z ich najbardziej prestiżowej, niskonakładowej kolekcji jest również hołdem 

wcześniejszym pokoleniom - zawiera ona bowiem po dwie butelki win  

Terre di Sandro, Alcide oraz In Canto. 

 

Maestro ma również przyjemność zaprosić zwycięzcę licytacji wraz z osobą 

towarzyszącą na wyjątkowy koncert, który odbędzie się w amfiteatrze Waldbühne  

w Berlinie, 24-go sierpnia 2018r. 

Dar rodziny Bocelli 

Cena wywoławcza: 100 zł 

 

 

17. JÓZEF HAŁAS, GWASZ Z CYKLU PIONY, SKOSY 
Gwasz na papierze (68 x 50 cm), passe-partout (100 x 70 cm), rama 2004. Dzieło 

sygnowane: J. Hałas 04 

Józef Hałas (1927-2015), polski malarz i pedagog, klasyk polskiej sztuki 

współczesnej.  jedna z najważniejszych postaci wrocławskiej sztuki awangardowej. 

Góral nowosądecki, który całe swoje życie twórcze związał z Wrocławiem. Stworzył 

obraz pod tytułem „Piony, Skosy” techniką gwaszu. Technika znana z czasów 

średniowiecza, podobna do akwareli. Wybitna kreacja malarska w sztuce polskiej. 

Dar Magdaleny Mielnickiej, Art Gallery 

Cena wywoławcza: 100 zł 
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LICYTACJE  
NA ŻYCZENIE GOŚCI 

18. SUKNIA WIECZOROWA  

Projekt japońskiego twórcy Tadashi Shoji, którego suknie przypadły szczególnie  

do gustu pierwszej damie USA Michelle Obama, a także aktorce znanej z filmu pt. 

"Służące", Octavii Spencer. To właśnie ona wystąpiła w takiej kreacji na czerwonym 

dywanie podczas Independent Spirit Awards. Jest to model, który cieszy się wielkim 

zainteresowaniem wśród miłośniczek międzynarodowej mody. 

Dar Salonu Vivid Store z Biskupiej 
Cena wywoławcza: 100 zł 

 

 

19. STRÓJ AGNIESZKI RADWAŃSKIEJ Z IGRZYSK 
OLIMPIJSKICH RIO 2016 
Oryginalna czapka oraz sukienka wraz z autografem, w której najlepsza polska 

tenisistka i międzynarodowa ambasadorka marki Lexus – Agnieszka Radwańska 

 – reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. 

Jest to wyjątkowa pamiątka nie tylko dla miłośników tenisa i fanów Agnieszki 

Radwańskiej, ale dla każdego, kto z zapartym tchem śledzi zmagania narodowej 

reprezentacji podczas największego święta sportu, jakim niewątpliwie są Igrzyska 

Olimpijskie. 

Dar firmy Lexus Wrocław – Ireneusz Kamiński 

Cena wywoławcza: 100 zł 

 

 


