Bal Marszałka na pomoc potrzebującym
Dobra zabawa - w szczytnym celu. W bydgoskiej Operze Nova odbył się II dobroczynny
bal marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Znane osobistości ze świata
polityki, nauki i kultury wspierają przy tej okazji bydgoskie hospicjum im. ks. Jerzego
Popiełuszki.
Bal marszałka, który odbywa się po raz drugi, to wyjątkowe przedsięwzięcie. Przy okazji
dobrej zabawy pozwala wesprzeć cenne inicjatywy. Pieniądze zebrane w czasie balu
pomagają chorym i potrzebującym. Cieszę się, że 450 gości będzie się bawić na balu
jednocześnie zostawiając trochę pieniędzy na pomoc potrzebującym - mówi Piotr Całbecki,
marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
A pomóc można na wiele sposobów. Taką okazją dla zebranych gości było licytowanie
przekazanych na ten cel przedmiotów, czy udział w loterii fantowej. Zorganizowano też...
taniec z władzami. Do tegorocznej zbiórki przyłączyli się przedstawiciele władz
samorządowych, uczelni wyższych i artyści. Przez radość i afirmacje życia, można też pomóc
innym, bo życie jest najważniejsze - przypominała Małgorzata Witkowska.
Zebrane w tym roku pieniądze zostaną przekazane hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki,
instytucji założonej przez zmarłego w ubiegłym roku ks. prałata Romualda Biniaka. To są
niesłychane dobre, pozytywne relacje. Ci ludzie mówią, że tam są wśród aniołów - nie można
stworzyć lepszej rekomendacji tego miejsca - cieszy się ks. Dariusz Iwański, prezes
Stowarzyszenia Akademickiego Ad Astra.
W zeszłym roku podczas balu udało się zebrać 43 tysiące złotych - otrzymało je toruńskie
hospicjum dla dzieci "Nadzieja".
Karolina Czerwińska
źródło: http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/rozmaitosci/bal-marszalka-na-pomocpotrzebujacym/3838478

Charytatywny Bal Marszałka Kujawsko-Pomorskiego
Charytatywny Bal Marszałka odbędzie się 22 stycznia w bydgoskiej Operze Nova.
Gospodarzem wydarzenia będzie marszałek Piotr Całbecki. Dochód z imprezy zostanie
przekazany na potrzeby Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy.
Ideą przedsięwzięcia jest zbieranie funduszy na wsparcie instytucji zajmujących się pomocą
najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego regionu. W balu wezmą udział
przedstawiciele władz samorządowych, administracji państwowej, uczelni wyższych i służb
mundurowych, a także dyplomaci, artyści, przedsiębiorcy i inni goście.
Całkowity dochód z tegorocznej imprezy zostanie w przekazany na potrzeby Hospicjum im.
ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy, którego
założycielem i dyrektorem byłem zmarły w listopadzie ubiegłego roku ksiądz prałat Romuald
Biniak. To placówka, która prowadzi stacjonarny i dzienny oddział dla chorych, poradnię
medycyny paliatywnej, centrum edukacji medycyny paliatywnej, centrum szkolenia
wolontariatu, a także organizuje pomoc w domach pacjentów. W ciągu roku obejmuje opieką
około tysiąca chorych.
- Latem ustaliliśmy z księdzem Romualdem Biniakem, że dochód z balu przeznaczymy na
potrzeby prowadzonego przez niego hospicjum. Żałuję, że nie ma go tu dzisiaj z nami. Jestem
jednak przekonany, że następcy księdza prałata będą godnie kontynuować jego dzieło– mówi
marszałek Piotr Całbecki.
Bal odbędzie się 22 stycznia w bydgoskiej Operze Nova. Zagrają zespołu Żuki oraz Eljazz
Big Band. Częścią imprezy będzie charytatywna licytacja. Na gości czeka też wiele
kulinarnych i artystycznych atrakcji. Jedną z nich będzie „taniec z władzami”, czyli
prezentacja umiejętności tanecznych znanych postaci z regionu, którzy wcześniej pobierali
specjalne lekcje pod okiem profesjonalistów. Wystąpią przewodnicząca sejmiku Dorota
Jakuta, rektor UKW Józef Kubik, komendant toruńskiego CSAiU Aureliusz Chyleński oraz
radna powiatu bydgoskiego Alicja Araszkiewicz. Poza konkursem wystąpi radna sejmiku
Silvana Oczkowska, przedstawicielka zwycięzców ubiegłorocznego konkursu, wraz z
Jackiem Beszczyńskim. Wszyscy biorący udział w konkurencji zatańczą z partnerami ze
Studia Tańca "Fantom" w Toruniu.

Pierwszy Bal Marszałka odbył się w ubiegłym roku w toruńskim Dworze Artusa.
Uczestnicy zebrali 43 tysiące złotych na potrzeby dzieci z hospicjum “Nadzieja” w Toruniu
(więcej na ten temat tutaj)
Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego Źródło: Portal Urzędu
Marszałkowskiego
źródło: http://www.samorzad.pap.pl/depesze/pan_reg.kujawsko_pomorskie.samorzady_zapraszaja/83695/

Bal Marszałka w Operze Nova. 100 tys. zł dla hospicjum

W sobotę w Operze Nova w Bydgoszczy odbył się II Bal Marszałka. To impreza
charytatywna, na której bawili się przedstawiciele władz województwa, ambasadorzy,
przedsiębiorcy. Dochód z balu trafi na rzecz bydgoskiego Hospicjum im. ks. Jerzego
Popiełuszki.
W tym roku padł rekord. Podczas aukcji i loterii fantowej w Operze Nova zebrano 100 tys. zł!
To ponad dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. W sobotę hitem aukcji był obraz Krystyny
Szalewskiej zatytułowany "Matka Boża z Dzieciątkiem”. Został sprzedany za 20 tys. zł.
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie ks. Dariusza Iwańskiego ze Stowarzyszenia
"Ad Astra”. To właśnie na konto tej organizacji można było wpłacać pieniądze na rzecz
hospicjum, i przesyłać fanty do loterii, która odbyła się w bydgoskiej operze.
Atrakcją wieczoru był "Taniec z Władzami”. Z profesjonalnymi tancerzami na parkiecie
pojawili się między innymi Dorota Jakuta, przewodnicząca sejmiku województwa i dr
Arkadiusz Jawień.
Zobacz zdjęcia:
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110124/BYDGOSZCZ01/983832282

100 tys. zł zebrali na balu. Dla hospicjum

W trakcie balu licytowano mnóstwo przedmiotów

Charytatywny bal, z udziałem znanych postaci z regionu, zakończony ogromnym
sukcesem. Podczas 2. Dobroczynnego Balu Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego udało się zebrać blisko 100 tys. zł. Pieniądze zostaną przekazane na
rozbudowę bydgoskiego hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki.
Dobrej zabawie do białego rana przyświecał wczoraj szczytny cel. Kilkaset osób ze świata
polityki, nauki i sztuki uczestniczyło w zbiórce pieniędzy na cele charytatywne. - Mam
nadzieje, że chwila mojej zabawy może komuś pomóc w tym momencie – mówi Małgorzata
Witkowska, aktorka Teatru Polskiego w Bydgoszczy.
Podczas drugiego dobroczynnego balu marszałka województwa kujawsko-pomorskiego
zbierano pieniądze na pomoc hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki. Z pierwszych wyliczeń
wynika, że był to bal rekordowy. - To był bal większy niż w zeszłym roku: mogliśmy na nim
gościć w Operze Nova ponad 500 osób. Wylicytowaliśmy przedmioty za 66 tysięcy złotych - to
absolutny rekord – przyznaje marszałek Piotr Całbecki..
Licytacja to tylko jeden z elementów balu. Darczyńcy mogli wziąć udział w loterii fantowej.
Już dziś wiadomo, że na balu zebrano około 100 tys. zł. A taka pomoc jest niezbędna, aby na
co dzień pomagać chorym i potrzebującym.

Taką misję od kilku lat pełni hospicjum, założone przez zmarłego w ubiegłym roku ks.
Romualda Biniaka.
Prowadzenie placówki była jedną najważniejszych misji duszpasterskich kapelana. - Jest
wiele osób, które pamiętają go, jego zapał i to dzieło, które nie można tylko wspominać, ale i
zobaczyć – przyznaje ks. Dariusz Iwański ze Stowarzyszenia Akademickiego „Ad Astra” w
Toruniu.
Zebrana kwota podczas tegorocznego balu na pomoc hospicjum, jest zachętą do
organizowania kolejnych imprez charytatywnych. - Idea balu się spełnia i - jak widać mieszkańcy są szczodrzy i obdarowani wielkim sercem – ocenia marszałek Całbecki.
Pieniądze, zebrane podczas sobotniego balu, mogą pomóc placówce w poprawie warunków
leczenia pacjentów. W planach jest rozbudowa hospicjum o kolejne oddziały opieki
medycznej.
Karolina Czerwińska, Łukasz Goniak
źródło: http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/spoleczne/100-tys-zl-zebrali-na-balu-dlahospicjum/3851531

