
Słuchawki z mikrofonem 
Sennheiser PC3 Chat 

Plakat ze zdjęciem i autografem Kamila Stocha 

Gilt Vaucher na warsztaty muzealne w Galerii Sztuki Polskiej XIXw w 
Sukiennicach dl 26 osób  

Najnowsza książka Olgi Tokarczuk „Opowiadania bizarne” z dedykacją 

Piłka nożna z podpisem J. Dudka 

Rękawiczki PZN – 2 pary 

Mała flaga z autografem Otylii Jędrzejczyk, 

Ręcznie robiony świecznik na drzewie (styl myśliwski) 

Audiobook pt. "Ja i moja siostra Klara" autorstwa Dymitra Inkiow z autografem 
czytającej audiobooka Moniki Pikuły 
Dodatkowo dwie książki z tej samej serii - "Sto pociech z Klarą" oraz " Ja, Klara i 
zwierzaki" 

Vaucher do ESCAPE ROOM 

Replika piłki z mistrzostw świata 2018 

MULTIKOINO  - 3 pojedyncze zaproszenia ważne do 21.06 

Album SKI JUMPPING 2016/2017 z autografem Apoloniusza Tajnera 

Vaucher na kręgle 

Pastela Ireny Smoleń – „Poezja schyłku lata” 

Zdjęcie Tomasza Frankowskiego z autografem 

2 bilety na TAURON Festiwal w Oświęcimiu 

Zdjęcie reprezentacji Polski w skokach narciarskich wraz z całą ekipą 2016/2017 
z podpisami 

zaproszenie na koncert kantorów -  Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie 
(koncert w synagodze Tempel ) 24.06 (niedziela) godz. 19 

Nowy plecak firmy DELL na laptopa zakupiony przez szkołę 

Książka „Wigilijne psy i inne opowiadania” wraz z autografem autora - Łukasza 
Orbitowskiego 

Książka „Idealna” wraz z autografem autorki – Magdy Stachuli 

Książka autobiograficzna „Nierealna  kariera” autorstwa Jerzego Dudka wraz z 
autografem 

Bilet dla 4 osób na go - jump 

"Bajki niezpominajki", najpiękniejsze bajki i wiersze dla dzieci z archiwum 
Radia Kraków w interpretacji Anny Polony, Doroty Segdy, Krzysztofa Globisza i 
Jerzego Stuhra. Płyta z  autografami A. Polony i J. Stuhra.  
 
Do tego:  
2. Julian Tuwim. „Ptasie Radio. Najpiękniejsze wiersze Juliana Tuwima 
czytają Anna Dymna, Dorota Segda i Jan Peszek  



Na płycie  „Julian Tuwim. Ptasie radio i inne wiersze” znalazły się najbardziej 
znane i lubiane przez wszystkie dzieci (i nie tylko)  wiersze poety w interpretacji 
wybitnych aktorów - Anny Dymnej, Doroty Segdy i Jana Peszka.  „Lokomotywa”, 
„Okulary”, „Ptasie Radio”, „Rzepka”, „Abecadło”, „O Grzesiu kłamczuchu i jego 
cioci”, „Ptasie plotki”, „Słoń Trąbalski”, „Spóźniony słowik”, „Kurka w aeroplanie” 
– dziesięć niezapomnianych wierszy, dziesięć okazji do wspólnej zabawy 
słowem i dziesięć spotkań z mistrzami słowa – Anną Dymną, Dorotą Segdą i 
Janem Peszkiem.  

3. „Klopoty Kacperka góreckiego skrzata” Zoffi Kossak. Audiobook w 
interpretacji Anny Polony.  

Na swoim najnowszym wydawnictwie dla dzieci Radio Kraków sięgnęło do 
wydanej po raz pierwszy w 1926 roku książki dla dzieci Zofii Kossak „Kłopoty 
Kacperka góreckiego skrzata”. Tę niemal tolkienowską opowieść, zaczerpniętą z 
polskiej tradycji przeczytała wybitna aktorka Anna Polony. „Przygody Kacperka” 
to historia opisująca przygody starego skrzata i jego przyjaciół zamieszkujących 
w starym domu na Śląsku Cieszyńskim. To opowieść pełna magii i przygód, w 
której pojawiają się dobre baśniowe stworki:  kanapony, igi-igi, akwadony czy 
piruski, ale też okrutny Satu, który kradnie Kacperkowi talizman dający mu 
niezwykłe opiekuńcze moce. Teraz ta ponadczasowa baśń o góreckim skrzacie i 
jego wiernych przyjaciołach, o poświęceniu i sile przyjaźni, wydana została przez 
Radio Kraków w formie audiobooka, w specjalnie dobranej  oprawie muzycznej i 
efektowej.  
 
4. Słuchowisko "Anioł w supermarkecie".  
Radiowe słuchowisko dla calej rodziny na podstawie opowiadania Joanny 
Olech,  autorkikochanych przez dzieci  książek o smoku Pomponie . "Anioł w 
supermarkecie" to pełna humoru świąteczna opowieść nie tylko na święta. 
Opowieść  o marzeniach, prezentach i dobrych uczynkach. Słuchowisko 
w  znakomitej obsadzie z rodziną Peszków: Janem, Marią i Błażejem oraz 
Marianem Dziędzielem i Jerzym Stuhrem debiutującym w zupełnie nowej dla 
siebie roli... głosu w supermarkecie.  
 
Dla rodziców:  
 
 "Andrzej Kulrylewicz. Muzyka" - archiwalne, niepublikowane wcześniej nagrania 
zespołu Andrzeja Kurylewicza na winylowej płycie (płyta kolekcjonerska, wydana z 

okazji jubileuszu 90-lecia Radia Kraków, nie jest dostępna w sprzedaży)  
Na płycie znalazło się  dziewięć archiwalnych, wcześniej niepublikowanych utworów 
zespołu Andrzeja Kurylewicza, wybitnego kompozytora, pianisty, autora muzyki filmowej i 
prekursora jazzu w Polsce, rejestrowane w Radiu Kraków  w latach 50-tych i 60-
tych.  Walorem nagrań są nie tylko autorskie aranżacje Andrzeja Kurylewicza znanych 
standardów filmowych i jazzowych oraz znakomite kompozycje własne Kurylewicza i 
Wojciecha Karolaka, ale też świetne wykonania muzyków, którzy współtworzyli historię 
polskiego jazzu: obok Andrzeja Kurylewicza (klawesyn, trąbka, fortepian) na płycie 
usłyszeć można Wojciecha Karolaka (fortepian, saksofon tenorowy), Jana Byrczka i 
Romana Dyląga (kontrabas) oraz Andrzeja Dąbrowskiego (perkusja).  
Wszystkie utwory, które znalazły się na płycie, zarejestrowane zostały w Rozgłośni 
Polskiego Radia w Krakowie przy ul. Szlak 71 w latach 1959-1962, na potrzeby między 
innymi emitowanych wtedy na antenie audycji poświęconych historii jazzu. Płyta „Andrzej 
Kurylewicz. Muzyka” to pierwsza publikacja płytowa tych wykonań.  Jak podkreśla Piotr 
Metz:  To płyta, która jest dokumentem epoki, której już nie ma, ale wciąż trwa w 
kolejnych pokoleniach polskich muzyków jazzowych, którzy zapewnili tej muzyce 
ciągłość, nieobecną niestety w  tylu powojennych dziedzinach życia.  

 

 

https://maps.google.com/?q=ul.+Szlak+71+w&entry=gmail&source=g

