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LISTA DARCZYŃCÓW 

1. Zestawy pościeli i poduszek dla dzieci od Zuzpol – producent pościeli  

i artykułów dla dzieci  

2. Zestawy soków od Sokpol  

3. 2 bony upominkowe od Caramelito  

4. Zestaw torebek MAMA i CÓRKA robionych szydełkiem od HANDMADE by 

EMAKO Edyta Kozieł 

5. Zaproszenie do piwnego SPA od Browar CzenstochoviA  

6. Koszulka z podpisami zawodników Rakowa od Browar CzenstochoviA  

7. Piłka z podpisami zawodników Rakowa od Browar CzenstochoviA  

8. Kampania promocyjna od portalu Dziecko w Częstochowie  

9. Zestaw zabawek Hemar  

10. 6 butelkowanych niespodzianek prosto z włoskiego Piemontu od Państwa 

Barberis 

11. Koszulka AZS Częstochowa z podpisami zawodników – od AZS SA Marta i 

Mateusz Czaja 

12. Udział w 6 sesjach grupowych TRENING TRE – UWOLNIJ ORGANIZM OD 

STRESU I NAPIĘCIA od Izabela Skała Misztela i Dagmara Szota. 

Celem stosowania TRE® jest przywrócenie ciała do naturalnej równowagi, w 

której wszystkie układy (neurologiczny, biochemiczny, anatomiczny) pracują w 

harmonii. Wyjątkowa skuteczność tej metody polega na tym, że  uwalnianie 

napięć odbywa się w takim tempie, jakie  ciało jest w stanie zintegrować a w miarę 

uwalniania wzorców napięciowych polepsza się stan emocjonalny człowieka. 

Zdrowienie przywracane jest na wszystkich poziomach równocześnie. Zajęcia 

prowadzi certyfikowany trener - TRE® Provider, psychoterapeutka GESTALT. 

Termin warsztatów zostanie podany. 

13. Indywidualna sesja TRENING TRE – UWOLNIJ ORGANIZM OD STRESU 

I NAPIĘCIA. Izabela Skała Misztela i Dagmara Szota. Celem stosowania TRE® 

jest przywrócenie ciała do naturalnej równowagi, w której wszystkie układy 

(neurologiczny, biochemiczny, anatomiczny) pracują w harmonii. Wyjątkowa  

skuteczność tej metody polega na tym, że  uwalnianie napięć odbywa się w takim 

tempie, jakie ciało jest w stanie zintegrować a w miarę uwalniania wzorców 

https://www.facebook.com/zuzpol/?fref=mentions
https://www.facebook.com/zuzpol/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Sokpol-1369438956477970/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Caramelito.cafe/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Browar-CzenstochoviA-101679786569941/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Browar-CzenstochoviA-101679786569941/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Browar-CzenstochoviA-101679786569941/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Dziecko-w-Cz%C4%99stochowie-283493312082005/?fref=mentions
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napięciowych polepsza się stan emocjonalny człowieka. Zdrowienie przywracane 

jest na wszystkich poziomach równocześnie. Sesję prowadzi certyfikowany trener 

- TRE® Provider, psychoterapeutka GESTALT. Termin sesji – indywidualne 

ustalenie. 

14. 2x Obiad dla 3 osób w Bistro Złota Jura,  od Dagmara Szota. znajdującym się w 

urokliwym zakątku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w miejscowości Złoty 

Potok. Do wyboru: obiad z domowym ciastem lub pierogi domowe różne smaki 

- również z pstrągiem. 

15. Indywidualne sesje coachingu kariery 6-8 spotkań - Dla osób które chcą coś 

zmienić w swoim dotychczasowym życiu zawodowym, chcą lepiej poznać siebie, 

swoje mocne strony i pokierować swoim rozwojem. Wyznaczyć cele i znaleźć 

drogę do ich osiągnięcia. Sesje prowadzi certyfikowany trener, edukator, tutor, 

doradca kariery. Termin coachingu – indywidualne ustalenie. 

16. Pakiet 1000 szt. wizytówek dwustronnych wraz z projektem agencji reklamowej 

Hektor Design Częstochowa,  

17.  5 x kupon na dowolną dużą pizzę w pizzerii La Bella 

18. Sesja fotograficzna dziecka od Anna Wojtal Fotografia - studio lub plener. 20 

ujęć w wersji cyfrowej + obraz na płótnie Canvas o wymiarach 50x70 z 

wybranego zdjęcia.  

19. Wizyta w gabinecie fizjoterapeutycznym dyplomowanego masażysty, terapeuty 

manualnego - 45 minutowy masaż do wyboru. Holistyka Adrian Nalewajka Masaż 

Terapia manualna -Termin ustalany indywidualnie. 

20. 2 zestawy wypalanych ceramicznych broszek handmade 

21.  Wyjątkowy Manekin krawiecki (niemalże) handmade 

22. 2 vouchery na sesję fotograficzną dla dzieci od Kasia Halbiniak 

23. Lampka nocna od @UNKY.DESIGN  

24. Ogrzewacze reklamowe wieloktrotnego użytku od Przemysława Plaskacz -   

25. Obraz od Artysty Malarza Zbigniewa Bereszki i Julii Bereszki  

26. Krzesło od Meble Bocian – Marcin Bocian 

 

https://www.facebook.com/masaz.czestochowa/?fref=mentions
https://www.facebook.com/masaz.czestochowa/?fref=mentions
https://www.facebook.com/kasia.respondek?fref=mentions

