
  
 

AUKCJA W CZASIE KONCERTU 
 
 

1. Strategiczna gra planszowa „27 grudnia 1918” o Powstaniu Wielkopolskim oraz  
kolekcjonerska mosiężna figurka z postacią Stanisława Taczaka  przekazane 
przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Marka Woźniaka. 
 

2. Płyty z autografiami wybitnego muzyka Leszka Możdżera – gościa Śniadania            
w Dwójce; dar od pani Dyrektor Małgorzaty Dembskiej. 
 

3. Efektownie opracowane w formie 9 litografii widoki XIX-wiecznego Poznania 
autorstwa Juliusa von Minutoliego ofiarowane przez Prezydenta Miasta 
Poznania – Jacka Jaśkowiaka.  
 

4. 2 bilety na koncert Jean – Michael Jarre w Gdańsku 8 lipca 2017 r. w Ergo 

Arenie (miejsca siedzące). Dar pani Agnieszki Łozowskiej, mamy ucznia. 
 

5. Obraz z wizerunkiem Marilyn Monroe wykonany przez naszą uczennicę Paulinę 
Szarleję. 
 

6. Pióro i długopis z faksymile. Stylowy zestaw podarowany przez Wojewodę 
Wielkopolskiego pana Zbigniewa Hoffmana. 
 

7. Białe kruki dla zainteresowanych fotografią i mediami – zestaw albumów 
„Okładki 25-lecia”, „10 lat Grand Press Photo”, „303 zdjęcia, które musisz 
znać” wydawnictwa Grand Press oraz „Wołyń. Historia pewnego filmu", który                  
w poniedziałek 20 marca zdobył 7 Orłów. Albumy ofiarowane przez  
panią Danutę Pawlicką, mamę uczennicy. 
 

8. Obraz z wizerunkiem konia narysowany przez  uczennicę Agatę Warnich.  
 

9. Intelektualny zestaw na ciepłe wiosenne  popołudnia – książki pani Niny 
Majewskiej podarowane przez samą autorkę – mamę ucznia.  
 

10. Motywująca do aktywności fizycznej  - piłka nożna z autografami piłkarzy 
KKS LECH – przekazana przez pana Bartosza Ślusarskiego byłego piłkarza Lecha. 
 



 
11. 

 
Zestaw eleganckiej kobiety – pozwalająca na szaleństwo zakupowe rzadka 
10% karta rabatowa do sklepu Shark, piękne apaszki z jedwabiem oraz 
długopis i ołówek o intrygującej nazwie Monte Christo. Przedmioty przekazane 
przez Państwa Szejko, rodziców uczennicy.  
 

12. Podejmujący aktualny temat cienkopis z grafiką komputerową pod tytułem 
„Teczki” autorstwa pana Andrzeja Rossy, prezesa Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, zeszłorocznego beneficjenta Koncertu.  
 

13. Dla sportowców, fanów, patriotów – zestaw składający się z repliki brązowego 
medalu olimpijskiego zdobytego na Igrzyskach Olimpijskich w Rio przez 
kajakarki, przekazany przez pana Tomasza Kryka – trenera i ojca naszego 
ucznia; oraz zdjęcie z autografem Jakuba Błaszczykowskiego – dar uczennicy 
Anny Bednarek; i czepek z podpisami polskich pływaków, reprezentantów 
olimpijskich z Rio wraz z książką „Ogólnopolski program nauczania pływania” 
dar prezesa Wielkopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego pana Jacka 
Thiem, rodzica uczennicy. 
 

14. Obraz uczennicy Kornelii Winiarskiej pt. „Grawitacja” w pięknych, 
kontrastowych barwach, wykonany techniką akryl na płótnie. 
 

15. Kultowy zespół, magiczne wrażenia - 2 bilety na koncert Perfektu w Poznaniu            
w dniu 4 kwietnia 2017 r. w Sali Ziemi . Dar pani Agnieszki Łozowskiej, mamy 
ucznia. 
 

16. Voucher na godzinny trening AIKIDO dla ciała i duszy z sensei Adrianem 
Michałowiczem, pasjonatem nie tylko matematyki . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


