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XX AUKCJA w 2022 na
26. Balu Lotników i Polskiej Obronności

Łącznie w latach 2002-2020 
uczestnicy Balów ofiarowali na rzecz potrzebujących 1006,725 tys. zł

W tym roku zbieramy na pomoc dla:

Beneficjentów aukcji, która odbędzie podczas 
26. Balu Lotników i Polskiej Obronności, 

wskazał Inspektorat Sił Powietrznych 
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Jednym z beneficjentów jest st. szer. Paweł SZymanek 
z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w mińsku mazowieckim 

– ojciec półrocznej Igi, która urodziła się z rozszczepem 
wargi i podniebienia 

oraz innymi wadami rozwojowymi. 

Drugim beneficjentem jest sierż. PIOTR SOBcZyk 
z 25. BkPow. – ojciec 3,5-rocznej Leny, która urodziła się 

z wadami kardiologicznymi i innymi 
nieprawidłowościami rozwojowymi. 

Obie dziewczynki wymagają ciągłej troski 
i specjalnej opieki medycznej.
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3.

1.

2.

Model śMigŁoWca Mi-24W 
wykonany w skali 1:48 przez beneficjenta 
XXV Balu Lotników i Polskiej Obronności, 
Pana mł. chor. arkadiusza ŻURkOwSkIeGO
Ofiarodawca: 
1. Brygada Lotnictwa wojsk Lądowych
cena wywoławcza: 1000 zł 

4.
Polska szaBla Husarska
Grawerowana Vivat Hussaria – replika. 
Piękna szabla dla entuzjastów militariów i białej broni. wykonana ze stali wysokowęglowej. waga, 
rozmiar i długość zgodne z oryginałem. Szabla umieszczona w drewnianym pudełku  o wymiarach 
95 x 18 cm.
Ofiarodawca:  
Radca Generalny Szefa Sztabu Generalnego wP 
płk dr inż. pil. łukasz anDRZeJewSkI-POPOw.

cena wywoławcza: 1200 zł

reProdukcja ryciny W oŁóWku
sylwetka Generała andrzejczaka pilotującego Spitfire Dywizjonu 303. 

Rozmiar 24 x 18 cm. 
wykonana odręcznie przez Szefa Sztabu Generalnego wP 

Pana Generała Rajmunda T. anDRZeJcZaka
Ofiarodawca:  

gen. Rajmund T. anDRZeJcZak
cena wywoławcza: 500 zł

Model saMolotu MyśliWsko BoMBoWego Produkcji zsrr su-22M4 
wykonany z cyny
Ofiarodawca: 
I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego wP 
Pan gen. broni dr. inż. pil. Tadeusz mIkUTeL
cena wywoławcza: 500 zł 
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6.

7.

8.

5. trylogia Historyczna
1200-stronicowa bestsellerowa trylogia historyczna 
autorstwa Janusza Jarosławskiego

Tom I – Szable wojska Polskiego 1918-1939
Tom II – Bagnety wojska Polskiego 1918-1939
Tom III – kordziki wojska Polskiego 1918-1939
Ofiarodawca:  
Janusz JaROSławSkI
cena wywoławcza: 300 zł

oBraz: MacierzyństWo
autor: Darek Benda
Format: 70x100 cm

Technika: olej
Ofiarodawca: 

Lechosław kUmOcH
cena wywoławcza 1000 zł 

alBuM: 
andrzej Wajda 
Rysunki z całego życia
Ofiarodawca:  
agencja Lotnicza aLTaIR
cena wywoławcza: 300 zł

graWerton
Ofiarodawca: 

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
gen. broni Tomasz Piotrowski

cena wywoławcza: 300 zł 



VoucHer na dzienny pobyt w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego 
w mińsku mazowieckim. Pokaz sprzętu wojskowego, w tym 

samolotu myśliwskiego miG-29m oraz symulatora lotów mig-29m. 
Zapoznanie z historią i tradycjami 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego, 

spotkanie z pilotami myśliwców. Pobyt odbędzie się po 
uzgodnieniu dogodnego terminu.

Ofiarodawca:  
23. Baza Lotnictwa Taktycznego

cena wywoławcza: 400 zł
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9.

10.

laMPa naftoWa  raffinato
stworzona z inspiracji włoską architekturą. Lampa ta została ręcznie 
wykonana z mosiądzu i szkła w manufakturze Stylmark. 
klosz lampy wykonany jest z piaskowanego szkła, zdobionego w subtelne 
wzory kwiatowe, nadające światłu lampy dodatkowych, ciepłych tonacji.
Ofiarodawca: 
manufaktura Stylmark
- producent lamp naftowych i odlewów z mosiądzu
cena wywoławcza: 500 zł 

11.

SmaRTy-Box compact S0, 47 psc., 
maTaDOR  2155 0001

Ofiarodawca: 
maTaDOR
cena wywoławcza: 500 zł 

Bagnet BojoWy 
Ofiarodawca: 

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
gen. broni Tomasz Piotrowski

cena wywoławcza: 500 zł 

12.
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16.

15.

13.

14.

akWarela autorstWa arnolda Buczyńskiego 
(rok powstania: 2000, format: 297x177 mm)

czołgista (sierżant) 2. Dywizji Pancernej armii Stanów Zjednoczonych 
z okresu II wojny światowej. nosi hełm czołgowy, gogle i kurtkę dla 
załóg wozów pancernych. Jest uzbrojony w pistolet m19111/1911a1.

Ofiarodawca:  
Darczyńca: katarzyna LecH  (księgarnia Historyczna, 00-377 

warszawa, ul. czerwonego krzyża 4)
cena wywoławcza: 300 zł

Lot z zespołem żeLazny
Ofiarodawca:
płk pil. wojciech kRUPa
cena wywoławcza: 700 zł

orŁy niePodlegŁej 1914-1920 
w zestawie replik 9 znaków żołnierskich, Orzeł z monogramem 
aO na rozecie biało-czerwonej dla żołnierzy z armii Ochotniczej 
w 1920 za co najmniej 3 miesiące służby na froncie w bezpośred-
nim kontakcie z nieprzyjacielem.
Ofiarodawca:
gen. bryg. kazimierz Dyński. Szef Zarządu Obrony Powietrznej 
i Przeciwrakietowej-Zastępca Inspektora Rodzajów wojsk
cena wywoławcza: 300 zł

VoucHer na jednodniowy pobyt 
w wybranej jednostce wojskowej 
3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego
Ofiarodawca: 
Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa wojskowego
gen. bryg. pil. wojciech Pikuła
cena wywoławcza: 400 zł 
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18.

17.

19.
VoucHer na jednodniowy pobyt 
w wybranej jednostce wojskowej 
3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego
Ofiarodawca: 
Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa wojskowego
gen. bryg. pil. wojciech Pikuła
cena wywoławcza: 400 zł 

coin - 7. kujaWski Piknik śMigŁoWcoWy
coin powstał 18 maja 2019 roku na okoliczność organizacji Święta 56. Bazy Lotniczej 

w Inowrocławiu, które było również siódmym z kolei piknikiem śmigłowcowym.
Ofiarodawca: 

Dowódca 56. Bazy lotniczej płk. pil. krzysztof ZwOLIŃSkI
cena wywoławcza: 100 zł 

oryginalna kurtka Pilota Wzór 643/Mon. 
kurtka należy do byłego Dowódcy 1. Bazy Lotnictwa Transportowego 

płk pil. Stanisława kOnDRaTa. 
Ofiarodawca:  

Dowódcy 1. Bazy Lotnictwa Transportowego 
płk pil. mirosława JakUBOwSkIeGO

cena wywoławcza: 800 zł

Weekend W dżigitóWce 
w apartamencie rosyjskim lub holenderskim 

(piękne miejsce nad wisłą, godzina drogi z 
warszawy, konie, ruska bania, pyszne 

jedzenie i cytrynówka, cudowni, gościnni 
właściciele)
Ofiarodawca:

Dariusz LaSkOwSkI
cena wywoławcza: 600 zł
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23.

21.

22.

statuetka okolicznościoWa
wykonana z łopatki sprężarki turboodrzutowego silnika lotniczego                   
ał-21F3, zabudowywanego m.in. na samolotach typu Su-22. 
Ofiarodawca:  
Dowódca 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego
p.o. płk. dypl. Bernard wOłUJewIcZ

cena wywoławcza: 200 zł

20.

Śmigłowce nad TaTRami
Obraz olejny na płótnie 50x70 cm 
w ramie drewnianej 
autor: anna SIekIeRkO
Obraz wykonany w trakcie pleneru malarskiego 
zorganizowanego przez klub wojskowy 
1. Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy wielkiej 
w sierpniu 2021
Ofiarodawca:  
1. dywizjon lotniczy
cena wywoławcza: 400 zł

graWerton
Ofiarodawca: 

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
gen. broni Tomasz Piotrowski

cena wywoławcza: 300 zł 

alBuM 
Połączyła nas czasza 

sPadochronu i ePrit De cORPS
autorstwa krzysztofa witulskiego – oficera rez. 6.PDPD, instruktora spa-
dochronowego i wieloletniego popularyzatora tradycji spadochroniarstwa 

wojskowego. Zawiera wspomnienia i unikalne fotografie weteranów 6. PDPD 
czerwone Berety (471 str.). Publikacja niedostępna na rynku księgarskim.

Ofiarodawca: 
krzysztof wITULSkI

cena wywoławcza: 100 zł 
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24.

25. rePlika odznaki PaMiątkoWej 
12. Bazy BezzaŁogoWycH 
statkóW PoWietrznycH MirosŁaWiec 
Ofiarodawca: 
........................................
cena wywoławcza: 100 zł 

ŁoPatka od turBiny silnika saMolotu Mig-29 
uMieszczona na MarMuroWej PodstaWie. 

Ofiarodawca:  
8. Baza Lotnictwa Transportowego

cena wywoławcza: 400 zł

+VoucHer 
caŁodnioWego 

pobytu zwycięzcy aukcji 
w jednostce i przelotu 

symulatorem lotu samolotu 
c-295m caSa.

orzeŁ szklany
autorka: magdalena Pejga

Ofiarodawca: 
magdalena Pejga

cena wywoławcza: 300 zł 

26.

Miniatura etatoWego noża BojoWego elitarnej 
forMacji gurkHóW arMii Brytyjskiej. 
Wykonana i PrzyWieziona z nePalu
Ofiarodawca:  
andrzej wOJTaS 
(redaktor naczelny miesięcznika RaPORT-wto)
cena wywoławcza: 300 zł

27.

Mosiężna odznaka
 Odlew jednego z regimentów armii któregoś z księstw 

niemieckich – z epoki napoleońskiej. na tarczy wizerunek 
panującego, być może Fryderyka augusta I wettyna.

Ofiarodawca: 
Jarosław P. kaZUBOwSkI (właściciel Gospody kOkO, 

kraków ul. Gołębia 8)
cena wywoławcza: 200 zł 

28.
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30.

29.
szkolenie W syMulatorze skoku 
Halo/HaHo (W tunelu aerodyna-
MicznyM).
Pniezapomniana moc wrażeń w czasie wolnego 
spadania pod okiem wykwalifikowanej kadry.  
Lot odbędzie się w dogodnym dla zwycięzcy 
terminie, który zostanie skoordynowany i 
zaplanowany przez łęczyckich  skoczków 
spadochronowych.

Ofiarodawca:  
25. Brygada kawalerii Powietrznej
cena wywoławcza: 500 zł

PilotoWanie syMulatora śMigŁoWca W-3 Pod okieM instruktora. 
czeka na Państwa niecodzienna okazja szkolenia na symulatorze lotów śmigłowca wielozada-

niowego. Lot odbędzie się w dogodnym dla zwycięzcy terminie, który zostanie skoordynowa-
ny i zaplanowany przez tomaszowskich  lotników.

Ofiarodawca:  
25. Brygada kawalerii Powietrznej

cena wywoławcza: 500 zł

31.
Patera, szkŁo artystyczne
autor: magdalena Pejga
Ofiarodawca: 
wiesław Żydel
cena wywoławcza 200 zł 
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33.
SmartyBOX S5, 29 pcs., 
maTaDOR 81454114

Ofiarodawca: 
maTaDOR
cena wywoławcza: 300 zł 

32.Print autorski oBrazu Piotra górki zatytuŁoWanego 
stracone złudzenia
przedstawiający przygotowania do załadunku na pokłady samolotów Douglas c-47 Dakota żołnierzy 1. Bry-
gady Spadochronowej dowodzonej przez gen. Stanisława Sosabowskiego podczas Operacji market Garden 
(format: 1000x450 mm)

Ofiarodawca: 
Piotr GÓRka

cena wywoławcza: 500 zł 

alBuM Wydany 
z okazji 
25. rocznicy 
PoWstania 
jW. 2305 groM. 
Zawiera kilkaset unikalnych fotografii 
dokumentujących kolejne etapy istnienia 
jednostki, jak też specjalnie wykonanych zdjęć 
o charakterze rekonstrukcyjnym wykonanych 
przy użyciu ORyGInaLnycH elementów 
umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia 
wykorzystywanych w rzeczywistych działa-
niach.
Ofiarodawca:  
Piotr GĄSTał 
(płk rez. były d-ca Jw. 2305 GROm)
cena wywoławcza: 200 zł

34.

35.
Medal  śW. jana PaWŁa
Pozłacany, wybity 
w 100 rocznicę urodzin, 
seria kolekcjonerska, limitowana
Ofiarodawca:
Jacek GROmek
cena wywoławcza: 300 zł
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38.

37.

PiersióWka Pilota 
wzorowana na oryginalnej piersiówce d-cy Dywizjonu 303 – waleriana 
Żaka. Sygnowana znakami wódki Squadron 303. nigdy nie napełniana. 
niedostępna w sprzedaży. Spersonalizowany prezent otrzymany przez 
ofiarodawcę w Paryżu od właściciela marki Squadron 303; sygnowana 
jego imieniem – Pawel.Ofiarodawca: 
Paweł mOSZneR (weteran Jw. 2305 GROm, odznaka nr. 93)
cena wywoławcza: 200 zł 

skok wykonany zostanie z płk. krzysztofem szopą szopińskim (prezes Wks skrzydło, przewodniczący 
komisji spadochronowej aeroklubu Polskiego, właściciel firmy żelazny11 wraz z ośrodkiem szkolenia 
spadochronowego szop in sky) z samolotu turbo finist na lotnisku ePoM (Michałków - ostrów Wlkp.) 
z wysokości 4000 m. Po kilkunastominutowym przygotowaniu naziemnym, wykonaniu lotu na wysokość 
4000 metrów  i po opuszczeniu pokładu statku powietrznego 
następuje faza swobodnego spadania trwająca 60 sekund 
z prędkością ok. 200 km/h.  Po otwarciu na wysokości 
1500 metrów czaszy głównej spadochronu sigma 360 
następuje faza lotu szybującego trwająca ok. 7 minut, 
po czym następuje bezpieczne lądowanie, podczas którego pasażer unosi lekko 
nogi - lądowanie wykonane jest na nogach tandem Pilota. cały przebieg 
przygotowania i wykonania skoku (swobodne spadanie, szybowanie i lądowanie) 
jest filmowane i fotografowane przez skoczka – kamerzystę.

Ofiarodawca:
Wojskowy klub spadochronowy skrzydło

cena wywoławcza: 700 zł

skok sPadocHronoWy 
z instruktoreM 
W systeMie tandeM

36.

deska okolicznościoWa z Historią 
22. Bazy lotnictWa taktycznego

m.in. książka pt. ,,Stanisław Skalski ‘’ autora katarzyny 
Ochabskiej oraz gadżety promocyjne 

Ofiarodawca: 
22. Baza Lotnictwa Taktycznego w malborku

cena wywoławcza: 300 zł 
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39.

40.

kolia z kolczykaMi 
Ofiarodawca: 
małgorzata cichoń
cena wywoławcza 000 zł 

Medal PaMiątkoWy 1. Brygady lotnictWa 
Wojsk lądoWycH z inoWrocŁaWia 
wykonany jest z metalu w kolorze srebra antycznego o średnicy 
70 mm. Został wybity z okazji 10. rocznicy utworzenia Brygady. 
medal osadzony jest w drewnianym kwadratowym etui 
o wymiarach 120 mm x 120 mm.
Ofiarodawca: 
Dowódca 1. Brygady Lotnictwa wojsk Lądowych płk. dypl. pil. 
Piotr SanIUk
cena wywoławcza: 100 zł 

OBRaZ Św. FLORIan
Patrona strażaków
Ofiarodawca:
Jacek GROmek
cena wywoławcza: 200 zł

waLki powieTRzne w obRazach
album autorstwa Piotra Górki liczący 171 str., zawierający ponad 100 
reprodukcji barwnych obrazów olejnych oraz rysunków ilustrujących 

starcia powietrzne z czasów I i II wojen 
światowych, sylwetki samolotów bojowych 

– zwłaszcza walczących w polskich barwach, 
jak też postaci pilotów i spadochroniarzy.

Ofiarodawca:
Piotr GÓRka

cena wywoławcza: 100 zł

41.

42.



14 aukcja charytatywna 2022

oBraz szkicoWany/rysoWany 
na PaPierze akWareloWyM
autor: kamil kriegel
Ofiarodawca:
Bumar-łabędy
cena wywoławcza: 200 zł

cytrynóWka z PiWniczki MaŁgosi
czteropak 4x0,5l + karafka. 
Zestaw kolekcjonerski, limitowany.
Ofiarodawca:
małgorzata Jednac-antkowiak
cena wywoławcza: 300 zł

43.

44.

45.

46.
MASKA

wykonana i malowana ręcznie
autor: Grażyna kupisiewicz

Format: 14x20cm
materiał: papier-mache, akryl

Ofiarodawca:
Grażyna kupisiewicz

cena wywoławcza: 500 zł

saMolot transPortoWy Hercules 
na tle katedry gnieŹnieńskiej

Obraz w rozmiarze 21x30 cm
etykieta 3D przedstawiająca logo 33.BLTr o średnicy 5 cm.

Dedykacja Dowódcy 33. BLTr. 
Ofiarodawca: 

33. Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego
cena wywoławcza: 200 zł 
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Organizator:

Agencja Lotnicza ALTAIR Sp. z o.o.
- wydawca

przy wsparciu:

Fundacji Ludzi Lotnictwa

Partnerzy aukcji charytatywnej:

Dowództwo Operacyjne 
Rodzajów Sił Zbrojnych

Sztab Generalny
Wojska Polskiego

Dowództwo Generalne 
Rodzajów Sił Zbrojnych


