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1. KOSZULKA FREO DERIJCK Z AUTOGRAFAMI 
ZAWODNIKÓW HOLENDERSKIEGO KLUBU PSV 
EINDHOVEN 
Koszulka Timothy'ego Derijcka - znanego piłkarza  Belgii, grającego z numerem 18 na 

pozycji środkowego obrońcy w klubie sportowym PSV Eindhoven. Koszulce 

atrakcyjności dodają autografy wszystkich zawodników holenderskiego klubu. Czy 

wśród Państwa znajdą się prawdziwi miłośnicy klubu lub fani piłki nożnej na 

światowym poziomie? 

Dar Rafała Dutkiewicza 

Cena: 50 zł 

2. KURTKA Z LETNICH IGRZYSK OLIMPIJSKICH 
MŁODZIEŻY, SINGAPUR 2010 

Kurtka z pierwszych w historii Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży, które odbyły 

się w Singapurze w 2010 roku. Wzięło w nich udział 3531 uczestników. Igrzyska w 

Singapurze zapoczątkowały odbywającą się co cztery lata olimpiadę młodzieży. Bez 

wątpienia przejdą do historii sportu. Warto mieć w swojej kolekcji pochodzący z 

nich gadżet. Biało-czerwona wiatrówka 4F - firmy sponsorującej stroje sportowców 

na olimpiadzie, to propozycja dla wszystkich fanów sportu. 

Dar PKOl 
Cena: 300 zł 

 

 

3. ZESTAW 4F "LONDON 2012"  
2 KOMPLETY (RÓŻNE) 
Komplet (spodenki, koszulka i bluza) w polskich barwach z XXX Letnich Igrzysk 

Olimpijskich Londyn 2012. Oferujemy dwa, podobne zestawy. Każdy z nich był 

używany przez polskich reprezentantów na Olimpiadzie w Londynie. Markowy 

zestaw o wymiarze sentymentalnym. Rozmiar XXL. 

Dar PKOl 

Cena: 100 zł / komplet 
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4. PIŁKA I KOSZULKA NIEMIECKIEGO KLUBU 
PIŁKARSKIEGO BORUSSIA DORTMUND  
Z AUTOGRAFAMI 
Gadżety pochodzące z klubu sportowego Borussia Dortmund - jednego z najbardziej 

utytułowanych, niemieckich klubów oraz założycieli Bundesligi. Z BVB związany był 

nasz rodak, Robert Lewandowski. Piłka i koszulka w żółto-czarne barwy z 

autografami to wyjątkowa szansa dla każdego fana piłki nożnej na najwyższym 

poziomie. 

Dar Piłkarzy Borussi Dortmund 

Cena: 200 zł 

 

 

 

5. ZESTAW OLIMPIJSKI FIRMY HUMMEL 
Dres reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Bluza i spodnie firmy Hummel wykonane  

z wysokiej jakości materiałów, w biało-czerwonych barwach. Okazja dla miłośników 

piłki ręcznej. 

Dar PKOl 

Cen: 150 zł 

 

 

 

6. STRÓJ REPREZENTACJI POLSKI NA OLIMPIADZIE 
W LONDYNIE - JEDWABNA SUKIENKA W MAKI 
Jedwabna sukienka - oficjalny strój reprezentacji Polski na Olimpiadzie w Londynie w 

2012 r. Kolory sukienki nawiązują do barw narodowych Polski. W zestawie 

znajdziemy skromne lecz gustowne bolerko z naszytym orzełkiem. Pozycja dla fanek 

sportu. Rozmiar duży daje możliwość przerobienia na dowolny. 

Dar PKOl 

Cena: 200 zł 
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7. STRÓJ OLIMPIJSKI 4F "LONDON 2012"  
Komplet olimpijski: kurtka i spodnie 4F używane podczas XXX Letnich Igrzysk 

Olimpijskich Londyn 2012. Praktyczny zestaw w biało-czerwonych barwach  

jest świetną pamiątką po tych historycznych, multidyscyplinarnych zawodach 

sportowych. Kto stanie się szczęśliwym Nabywcą? 

Dar PKOl 

Cena: 100 zł 

 

 

 

8. PŁYTA ANI WYSZKONI Z AUTOGRAFEM 
Drugi solowy album piosenkarki Ani Wyszkoni pt.: "Życie jest w porządku".  

Na płycie znajdują się zarówno spokojne i melancholijne ballady, jak również 

piosenki o mocniejszych dźwiękach. Jak pisze sama Artystka, te 11 piosenek  

to drzwi do jej serca. Zachęcamy, by poznać ją bliżej. 

Darczyńca anonimowy 

Cena: 50 zł 

 

 

 

9. ZAPALNICZKA ZIPPO Z LOGO BALU 
DOBROCZYNNEGO ANNY I RAFAŁA 
DUTKIEWICZÓW 

Unikatowa zapalniczka znanej firmy Zippo, wykonana na specjalne zamówienie 

Fundacji Opieka i Troska. Gadżet przydatny na co dzień, wspaniała pamiątką Balu 

Dobroczynnego Anny i Rafała Dutkiewiczów. Zapalniczka, która rozpala ludzkie 

serca. Czyje rozpali dzisiaj? 

Dar Fundacji Opieka i Troska 

Cena: 50 zł / sztuka 
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10. ZESTAW FILMOWY "CZTEREJ PANCERNI I PIES" 
Zestaw 7 płyt kultowego serialu przygodowo-wojennego pt.: "Czterej pancerni i 

pies". Fabuła przedstawia losy załogi czołgu Rudy (Janek, Gustlik, Grigorij i Tomasz). 

Akcja rozgrywa się podczas II wojny światowej. W serii wystąpili cenieni dzisiaj 

aktorzy tacy jak Janusz Gajos czy Franciszek Pieczka. Nie lada gratka dla wszystkich 

miłośników twórczości Konrada Nałęckiego.  

Darczyńca Anonimowy 

Cena: 50 zł 

 

 

11. MALARSTWO TEMPEROWE 
Zestaw dwóch prac wykonanych techniką malarstwa temperowego, na papierze. 

Autorem prac jest wrocławski artysta plastyk Marek Cajdler. Na pierwszym obrazku 

dostrzegamy ujęcie martwej natury w wyraźnie żywych kolorach. Drugi przedstawia 

podobną kompozycję, w kolorach równie ciepłych, jednak zdecydowanie bardziej 

stonowanych. Być może artysta starał się ukazać barwy przemijającego lata  

i nadchodzącej jesieni. Kompozycja ociepli każde wnętrze. 

Dar PB Budotex Sp. z o.o. we Wrocławiu 

Cena: 100 zł 

 

 

12. ZNACZEK OBROŃCÓW ŻYCIA 
Srebrna przypinka będąca realistycznym odwzorowaniem stópek 

dziesięciotygodniowego, nienarodzonego dziecka. Jest symbolem walki Sióstr 

Boromeuszek o życie najmłodszych, których los zależy od naszej wspólnej troski. 

Siostry zakonne powołały Fundację Evangelium Vitae, której głównym celem jest 

troska o rodzicielstwo, ochrona dzieci najmłodszych i  nienarodzonych. Nabywca 

tego drobiazgu bez wątpienia przyczyni się do tych działań. 

Dar Fundacji Evengelium Vitae 
Cena: 70 zł 
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13. BIŻUTERIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 
Biżuteria  zaprojektowana i wykonana przez artystę Krzysztofa Gińko. Unikatowa i 

niepowtarzalna, powstała z materiałów wyprodukowanych przez KGHM Polska 

Miedź S.A. Kwadratowa zawieszka na delikatnym łańcuszku jest bez wątpienia 

współczesnym wyrazem elegancji. Doda uroku wieczorowej kreacji, niebanalnym 

uczyni codzienny strój każdej kobiety.. Propozycja na wieczorowe wyjścia dla 

eleganckiej damy. 

Dar KGHM Polska Miedź S.A. 

Cena: 100 zł / komplet 

 

 

14. PENDRIVE - PAMIĄTKA BALU 
DOBROCZYNNEGO 
Elegancki pendrive – niezbędny każdemu drobiazg. Proponujemy Państwu dwie 

klasyczne wersje: w czarnej lub białej skórzanej obudowie, z wyszytym logo Balu 

Dobroczynnego oraz logo Fundacji Opieka i Troska. 16 GB muzyki, filmów, zdjęć i 

dokumentów zamknięte w małej rzeczy, firmującej wielkie serce. 

Dar Fundacji Opieka i Troska 

Cena: 50 zł / sztuka 

 

 

15. SERDUSZKO PAWILONU PEDIATRYCZNEGO IM. 
J. KORCZAKA I FUNDACJI OPIEKA I TROSKA 
"Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidzialne dla oczu" pisał 

Antoine de Saint-Exupéry.   Dochód z zakupionych serduszek przeznaczony jest  

na zakup sprzętu dla Pawilonu Pediatrycznego im. J. Korczaka i Fundacji Opieka  

i Troska. Autorką jest znana wrocławska artystka Barbara Idzikowska, znana z wielu 

realizacji w zakresie szkła artystycznego m.in witraża papieskiego w kościele  

pw. św Elżbiety. Okażmy wielkość naszych serc! 

Dar Fundacji Opieka i Troska 

Cena: 50 zł / sztuka 
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16. PŁYTA GRUPY MUZYCZNEJ BRESLAUER 
COCKTAIL 
Album grupy muzycznej o międzynarodowym składzie. Artyści mieszkają we 

Wrocławiu lub są z nim związani na co dzień. Spotkali się w mieście, otwartym i 

tolerancyjnym, które jak w soczewce skupia wyjątkową historię i tradycje kulturalne. 

Inspiracje czerpią z muzyki lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku, granej 

na wielu scenach Europy - od Paryża do Moskwy. Artyści z pietyzmem, ale i z 

niezwykłą energią odtwarzają znane i lubiane w tamtych czasach melodie, ze 

szczególnym ukłonem w stronę przedwojennego Breslau. A wszystko to w 

konwencji etno-swingowo-jazzowej, z niezwykłym głosem wokalistki zespołu Natalii 

Nikolskiej. 

Dar zespołu Breslauer Cocktail 

Cena: 50 zł 

 

 

17. KRAWAT I BRELOCZEK JAPOŃSKIEGO 
STOWARZYSZENIA PIŁKARSKIEGO 
Pamiątka piłkarzy Japonii po towarzyskim meczu Japonia - Brazylia (16.10.2012). 

Mecz odbył się na wrocławskim Stadionie. Był wydarzeniem rangi ogólnoświatowej, 

transmitowany w 120 krajach. 

Pamiątką po tym wydarzeniu jest prezentowany zestaw. Krawat zaakcentuje każdą 

męską, wyjściową kreację, natomiast breloczek będzie oryginalnym dodatkiem do 

kluczy każdego fana piłki nożnej. 

Dar Rafała Dutkiewicza 

Cena: 50 zł 

 

 

18. BIŻUTERIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.  
DLA PARY 
Biżuteria  zaprojektowana i wykonana przez artystę Krzysztofa Gińko. Unikatowa i 

niepowtarzalna, powstała z materiałów wyprodukowanych przez KGHM Polska 

Miedź S.A. Kwadratowa zawieszka na delikatnym łańcuszku jest bez wątpienia 

współczesnym wyrazem elegancji. Doda uroku wieczorowej kreacji, niebanalnym 

uczyni codzienny strój każdej kobiety. Dla mężczyzn - spinki "Trojak z miedzi" - 

oryginalną i niezwykle gustowną dekoracją mankietów męskiej koszuli. Propozycja 

na wieczorowe wyjścia dla zgranej pary. 

Dar KGHM Polska Miedź S.A. 

Cena: 150 zł 
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19. KSIĄŻKA ROBERTA GWIAZDOWSKIEGO  
- "EMERYTALNA KATASTROFA I JAK SIĘ 
CHRONIĆ PRZED JEJ SKUTKAMI"  
Z AUTOGRAFEM AUTORA 
Polski system emerytalny i jego ewaluacja od lat spotykają się z krytyką przeciętnego 

Polaka. Książka Roberta Gwiazdowskiego - prawnika, komentatora gospodarczego, 

pt.: "Emerytalna katastrofa i jak się chronić przed jej skutkami" przedstawia 

racjonalną wizję wieku emerytalnego. Wskazuje wprost, że każdy musi liczyć tylko 

na siebie. Podzielają Państwo ten punkt widzenia? 

Dar Autora 

Cena: 50 zł / sztuka 

 

20. JASIU Z WROCŁAWIA - POLSKA ŁYSKI 
(HIT Z WROCŁAWIA - SPRÓBUJ!) 
Jasiu z Wrocławia to polska whisky do złudzenia przypominającą swoim wyglądem 

słynnego Johnnie Walkera. Na wyglądzie jednak podobieństwa się kończą, bowiem 

prezentowany trunek to marka polskiej firmy alkoholowej Akwawit-Polmos S.A.  

z siedzibą we Wrocławiu. Jasiu z Wrocławia jest jednym z alkoholi sprzedawanych 

 w Ojczystej Czystej -  ogólnopolskiej sieci restauracji szybkiej obsługi z polskimi 

przysmakami i mocnym alkoholem. Zapewne wielu entuzjastów whisky zadaje sobie 

teraz pytanie: Gdzie kupić Jasia z Wrocławia? Odpowiedź jest prosta. W naszym 

Sklepiku. 

Dar Akwawit-Polmos S.A. 

Cena: 150 zł 

 

21. WRATISLAVIA VODKA 
Ekskluzywna wódka czysta (40%) na bazie spirytusu zbożowego (głównie 

pszenicznego). Jest on wielokrotnie destylowany, co nadaje Wratislavii wykwintny 

oraz zrównoważony smak. Wratislavia idealnie uświetnia wyjątkowe chwile i ważne 

uroczystości w doborowym towarzystwie. Jest jak niezwykłe i praktyczne dzieło 

sztuki z przepiękną litografią XV-wiecznego Wrocławia. Wratislavia pełni również 

rolę mecenasa oraz ekskluzywnej wizytówki Dolnego Śląska. Reprezentuje także 

Miasto Spotkań podczas uroczystości w Polsce i za granicą. 

Dar Akwawit-Polmos S.A. 

Cena: 150 zł 
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22. PŁYTA MARYLI RODOWICZ Z AUTOGRAFEM 
Nie sposób wyobrazić sobie polskiej sceny muzycznej bez czołowej piosenkarki 

muzyki popularnej - Maryli Rodowicz. Jej twórczość towarzyszy nam czy tego 

chcemy, czy nie już od ponad 50 lat! Eksponowana płyta osiągnęła status złotej, 

dzięki sprzedaży ponad 50.000 egzemplarzy. Dla Państwa mamy wyjątkowy 

egzemplarz z autografem artystki. 

Dar Maryli Rodowicz  

Cena: 100 zł 

 

 

23. ZESTAW KLUBU ŻUŻLOWEGO SPARTA 
WROCŁAW Z AUTOGRAFAMI ZAWODNIKÓW 
W komplecie znajduje się nakrycie głowy - kapelusz z autografami zawodników WTS 

Sparty Wrocław oraz nadrukami sponsorów - firmy Betard oraz Wrocław - miasto 

spotkań. Koszulki z autografami żużlowców z wrocławskiego klubu, w dwóch 

rozmiarach: dziecięcym (żółta) i dorosłym (czerwona). Ciekawa pamiątka związana z 

zawodnikami ze stolicy Dolnego Śląska. Nie lada gratką jest czarna koszulka Mistrza 

Świata Żużlu z 2013 roku, z autografem. Na pewno znajdą się fani tego sportu. 

Dar Sparty Wrocław 

Cena wywoławcza: 150 zł 

 

 

24. KOSZULKA SŁAWOMIRA SZMALA  
Z AUTOGRAFEM 
Pomarańczowa koszulka firmy Hummel wraz z autografem polskiego zawodnika piłki 

ręcznej - Sławomira Szmala, grającego na pozycji bramkarza. Szmal jest 

wicemistrzem świata z 2007 roku i brązowym medalistą Mistrzostw Świata 2009. Był 

również uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Kto nabędzie koszulkę tego 

utalentowanego piłkarza? 

Darczyńca Anonimowy 

Cena: 100 zł 
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25. KOSZULKA MARCINA LIJEWSKIEGO  
Z AUTOGRAFEM 
Koszulka polskiego piłkarza ręcznego Marcina Lijewskiego wraz z autografem. 

Grający na pozycji prawego rozgrywającego - Lijewski od 2010 roku jest rekordzistą 

pod względem liczby oficjalnych meczów w kadrze narodowej. Obecnie gra w 

drużynie Orlen Wisła Płock. Są z nami fani piłki ręcznej? 

Darczyńca Anonimowy 

Cena: 100 zł 

 

 

26. KOSZULKA KOBIECEJ REPREZENTACJI POLSKI  
W PIŁCE SIATKOWEJ Z AUTOGRAFAMI 
SIATKAREK 
Przedmiotem licytacji jest koszulka Kobiecej Reprezentacji Polski w Piłce Siatkowej. 

Nasze siatkarki zdobyły w tym roku brązowy medal podczas rozgrywek Ligii 

Europejskiej. Na koszulce znajdują się podpisy czołowych polskich siatkarek. 

Fantastyczna pamiątka, której nie może zabraknąć wśród prawdziwych miłośników 

sportu. 

Dar Reprezentacji Polski w piłce siatkowej kobiet 

Cena: 100 zł 

 

 

27. KSIĄŻKA WALDEMARA NIEDŹWIECKIEGO  
PT. „KARDYNAŁ HENRYK GULBINOWICZ. 
STARAŁEM SIĘ ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA”. 
To wyjątkowa książka o wyjątkowym człowieku, który zaskarbił sobie powszechne 

uznanie, szacunek i sympatię nie tylko ludzi wiary ale i będących dość daleko od 

kościoła. Książka zawiera faksymile podpisu Kardynała Henryka Gulbinowicza. 

Dar dr Janusza Cymanka 

Cena: 50 zł / sztuka 

 

 

 


