
Anioły uskrzydlają
dzieci na Święta

RADIO
KATOWICEdla dzieci

Świąteczne 
Zakupy z Aniołami! 
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300 zł

Anioł szklany w sukience w liście

Cena wywoławcza

Niepowtarzalny anioł stworzony w Autorskiej Pracowni Szkła Lidii Stanek-Wichlińskiej i Marcina Wichlińskiego. 
Figura o wysokość ok. 50 cm wykonana w technice stapiania szkła, czyli fusingu (szkło dwuwarstwowe). 
Zarówno wykonany specjalnie dla Stowarzyszenia Anioł jak i reszta dzieł pary artystów zostały stworzone „by 
ludzie czuli się wyjątkowo, w ważnych dla siebie miejscach...”. Zachęcamy do licytacji tego wyjątkowego 
projektu, który wzbogaci każde wnętrze nie tylko w Święta.
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300 zł

Anioł szklany w sukience we wzory

Cena wywoławcza

Niepowtarzalny anioł stworzony w Autorskiej Pracowni Szkła Lidii Stanek-Wichlińskiej i Marcina Wichlińskiego. 
Figura o wysokość ok. 50 cm wykonana w technice stapiania szkła, czyli fusingu (szkło dwuwarstwowe). 
Zarówno wykonany specjalnie dla Stowarzyszenia Anioł jak i reszta dzieł pary artystów zostały stworzone „by 
ludzie czuli się wyjątkowo, w ważnych dla siebie miejscach...”. Zachęcamy do licytacji tego wyjątkowego 
projektu, który wzbogaci każde wnętrze nie tylko w Święta.
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100 zł

Unikatowy wisior z węgla z Pracowni bro.kat

Cena wywoławcza

Wykorzystana w tym egzemplarzu bryłka węgla ma ok. 300 milionów lat. W zestawie jest sznurek ze srebr-
nym zakończeniem .Maksymalna długość sznurka to 100 cm.Każdy egzemplarz poprzez wykorzystanie innej 
bryłki węgla jest uni.Katowy. Projekt: Bogna Polańska, Roma Skuza, Marta Szafraniec
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300 zł

Drewniana szopka z kościołkiem ręcznej roboty

Cena wywoławcza

Delikatna, ręcznie robiona szopka drewniana. Doskonale uzupełni każde świąteczne wnętrze i podkreśli 
wyjątkową atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

Wymiary: 43 cm x 29cm x 24 cm.
 
Kościółek 30cm x 14,5cm x wys. 37cm
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500 zł

Niezwykłe doświadczenie 
POCZUJ SIĘ DZIENNIKARZEM RADIA KATOWICE

Cena wywoławcza

Razem z Radiem Katowice zapraszmay do licytowania niezwykłego doświadczenia - zwiedzania radia, 
spotkania z ulubionymi dziennikarzami oraz wejścia do profesjonalnego radiowego studia i krótkiego 
nagrania wybranego tekstu. Termin wizyty do ustalenia indywidualnie.




