
Dostępne aukcje:

1. Na licytację wystawiam godzinną lekcję Nordic Walking. Możemy rozpocząć naukę 
chodzenia z kijami poznając poprawną technikę lub "popędzić " w zaawansowanym tempie 
w dowolnie wybranym kierunku :) Termin do uzgodnienia. Zapraszam do licytacji, cena 
wywoławcza 40 zł.

2. Podusia "Kotki". Bawełna + minky. Wypełnienie silikonowe - przyjazne dla alergików. 
Wymiary 33 cm x 28 cm. Cena wywoławcza 40 zł. 

3. Na licytację wystawiam box kwiatowy ( zdjęcie przykładowe, moja praca) na dowolną 
okazję. Termin do uzgodnienia, cena wywoławcza 40 zł. 

4. Na licytację wystawiam 3 szt. naturalnych mydełek. Z osobą, która wygra licytację, mogę 
uzgodnić szczegóły: skład, kolor, zapach. Cena wywoławcza 15 zł. 

5. Na licytację wystawiam 3 woreczki pachnącej lawendy. Susz zamknięty w ozdobnym 
woreczku z wyhaftowanymi gałązkami lawendy. Cena wywoławcza 15 zł. 

6. Jestem absolwentką ZSP nr 1 w Gliwicach - Waszej szkoły, która już wiele lat wspomaga 
różne akcje charytatywne. Będąc uczennicą, również brałam w nich udział. Dzisiaj chcę 
dołączyć do akcji, którą SKW działający w szkole rozpoczyna. Na licytację wystawiam 
dowolnie wybraną usługę w moim salonie: stylizację paznokci, hennę pudrową, laminację 
brwi lub rzęs. Termin do uzgodnienia ( luty- kwiecień). Zapraszam do licytacji, cena 
wywoławcza 35 zł. 

7. Na licytację wystawiam komplet ręcznie robionych na szydełku serwetek 6+1 ( kolor 
naturalny, materiał sznurek bawełniany z rdzeniem 3 mm, średnica większej 22cm, 
mniejszych 17 cm). Na życzenie licytującego kolor do uzgodnienia, cena wywoławcza 35 
zł. 

8. Na licytację wystawiam  krem domowy. Tylko naturalne składniki m.in. olej kokosowy, 
wosk pszczeli, oliwa z oliwek, naturalny olejek pomarańczowy. Krem pod wpływem 
temperatury zmienia konsystencję, ale jest to naturalne i nie stanowi wady produktu. Krem 
doskonały do suchych miejsc:dłoni, łokci i pięt. Cena wywoławcza za 1 szt. 8 zł.

9. Na licytację wystawiam tort bezowy z owocami na ok. 8 osób. Termin realizacji do 
ustalenia, odbiór osobisty w Gliwicach. Cena wywoławcza: 50 zł. Zdjęcie tortu pokazowe. 
Dekoracja owocami będzie zależna od dostępności owoców sezonowych.

10. Rodzice, Przyjaciele, Znajomi maluszków! Na licytację wystawiam t-shirt ( dla 3-4 latka), 
skarpetki (roz.17-18), rękawiczki (dla 3-4 latka) i czapkę (obwód 38 cm). Wszystkie rzeczy 
nowe, z metkami. Cena startowa 15 zł. X2

11. Zachęcam do zakupu wspaniałej książki opowiadającej historię teatru w różnych kulturach. 
W tworzeniu jej wzięło udział szesnastu specjalistów, którzy piszą o odrębnych okresach 
historycznych. Dowiemy się z niej jak zmieniała się społeczna rola teatru, jakie były 
przyczyny wzrostu i upadku jego popularności. Cena wywoławcza 30 zł. Zachęcam:)

12. Na licytację wystawiam hantle, 9 kg każda. Kawał masy można nimi zbudować . 
Wypróbowane, działają bez zarzutu. Cena wywoławcza 30 zł. 

13. Na licytację wystawiamy książkę autorstwa mamy naszej uczennicy, Pani Beaty Sagan-
Szendzielorz. Książka z osobistą dedykacją dla zwycięzcy.
"Joasia ma wszystko, o czym marzy typowa nastolatka. Jest ładna, popularna i lubiana. Ma 
kochającą rodzinę i wiernych przyjaciół. Do pełni szczęścia brakuje jej tylko jednego - 
chłopaka. Wybrankiem jej serca jest nikt inny, jak sam Marek - najprzystojniejszy i 
najfajniejszy chłopak w całej szkole. Joasia ma ostatni rok, żeby zdobyć jego serce i pójść z 
nim na studniówkę. Wydaje się, że na drodze stoi jedynie jej nadopiekuńcza mama oraz 
wkurzający sąsiad. Czy faktycznie tak jest? A może to właśnie sama Joasia jest przeszkodą 
na drodze do szczęścia?" gatunek: young adult, cena wywoławcza 20 zł

14. Na aukcje wystawiamy anioła, ale nie jest to zwykły anioł  Jest on podarunkiem Fundacji 
DKMS za ogromne pokłady empatii, życzliwości i wielkie serce dla osoby, która oddała 
szpik kostny podopiecznemu tej fundacji.Ten anioł ma ogromną wartość sentymentalną i 



jest bezcenną pamiątka która teraz może uratować kolejne życie. Podarunek od 
A.Beżanskiej Cena wywoławcza 50 zł 

15. Na licytację wystawiamy koszyczek własnoręcznie wykonany przez uczennicę klasy 7c 
Eunikę Matys. Cena wywoławcza 30 zł. Licytujmy!!! 

16. Na aukcję wystawiam komplet w zimowym klimacie, użyty ale w stanie idealnym. Cena 
startowa za komplet, czajniczek z filiżanką i kubek 35 zł.

17. Na aukcję wystawiam rajtopki dziewczęce - 3 pary (roz. 92-98) i rękawiczki z ślicznymi 
żyrafkami - 1para (roz.15 cm). Cena startowa 15 zł za komplet. 

18. Na aukcję wystawiam kolejny komplecik dla małej dziewczynki: rajstopki - 2 pary roz. 104-
110 i 2 pary rękawiczek roz. 15 cm. Cena startowa 15 zł. 

19. Może ktoś z Państwa będzie zainteresowany wylicytowaniem własnoręcznie robionych, 
domowych oponek serowych? Tłusty Czwartek tuż tuż... Oponki wykona z największą 
przyjemnością nasza chemiczka, pani Kinga Zawisza, a za ich recenzję niech posłuży 
poniższe zdjęcie najmłodszego z rodu Zawiszów! Start licytacji 30zł  za ok. 40 sztuk 

20. Na licytację wystawiamy nowiutki komplet zimowy ( kobiecy) od Pani Beaty. Cena 
wywoławcza 30 zł. 

21. Może wśród społeczności szkolnej znajdą się miłośnicy i posiadacze chomików? Może ktoś 
planuje przygarnąć zwierzątko? To dla Was na licytację wystawiam komplet dla chomiczka: 
legowisko i hamak. Cena startowa 15 zł 

22. Na licytację wystawiam naszyjnik w kolorze turkusowym. Cena startowa 15 zł
23. Na licytację wystawiam naszyjnik w kolorze buraczkowym. Cena startowa 15 zł. 
24. Na licytację wystawiam skórzany, nowy portfel. W środku kieszonka zamykana na zamek, 

zatrzask i kieszonki na karty. Portfel ma zabezpieczenie czytania karty kredytowej. Cena 
wywoławcza 60 zł. 

Aukcje ze zdjęciami dostępne na Facebooku szkoły: https://www.facebook.com/zsp1gliwice


