
VIII Marszałkowski Bal Dobroczynny w liczbach i ciekawostkach 

 

• 217 tysięcy złotych – to ostateczna suma środków zebranych podczas VIII Marszałkowskiego 

Balu Dobroczynnego.  

• Beneficjentami VIII Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego są podopieczni dwóch instytucji z 

regionu niosących pomoc ubogim i niepełnosprawnym:  Domu Dobrego Pasterza dla 

Samotnych Matek w Żołędowie oraz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w 

Grabiu. Każda z tych placówek otrzyma wsparcie w wysokości 93 775 złotych. 

• Po raz pierwszy podczas balu zbieraliśmy także środki na rzecz polskich misji niosących pomoc 

potrzebującym w Indonezji i Zambii. Misja Zgromadzenia Sióstr Klaretynek w Indonezji 

otrzyma 10 tysięcy złotych na zakup generatora prądu. Polska misja w Zambii otrzyma 20 

tysięcy złotych na zakup mobilnego gabinetu dentystycznego. 

• VIII Marszałkowski Bal Dobroczynny zorganizowaliśmy wspólnie z prezydentami Torunia 

Michałem Zaleskim i Włocławka Markiem Wojtkowskim. 

• 150 darczyńców – instytucje i firmy z regionu oraz samorządowcy i znane osobistości z całej 

Polski – włączyło się w organizację VIII Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego. 

• 360 osób bawiło się podczas balu. Goście zasiedli przy 34 okrągłych stołach oraz bawili się na 

parkiecie o powierzchni 225 metrów kwadratowych. Tradycyjnie bal rozpoczęły polonez i 

walce w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” do muzyki Orkiestry Wojskowej 

z Bydgoszczy. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił Eljazz Big Band, wystąpiła także 

Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis, a gwiazdami wieczoru byli Hanna Śleszyńska i 

Krzysztof Respondek. 

• 6 przedmiotów oraz 3 worki z nieznaną zawartością trafiły na licytację główną, którą 

poprowadził dziennikarz Rafał Rykowski. Suma zebranych w ten sposób środków to 59 tysięcy 

złotych. W jednym z worków z nieznaną zawartością były zapałki, za które nabywca zapłacił 

3,1 tysiąca złotych. 

• 18 tysięcy złotych zapłacił nabywca miedziorytu Jerzego Hoppena od Galerii Roka - najdrożej 

wylicytowanego przedmiotów podczas aukcji głównej. 

• 17 tysięcy złotych zapłacił nabywca deskorolki od Davida Lyncha z autografami twórców i 

aktorów serialu „Miasteczko Twin Peaks”, której licytacja była prowadzona za pośrednictwem 

strony internetowej,  

• 189 przedmiotów zakupiono podczas licytacji cichej. Suma zebranych w ten sposób środków 

to 85 tysięcy złotych. 

• 3550 złotych zapłacił nabywca grafiki Krystyny Szalewskiej  – najdrożej wylicytowanego 

przedmiotu podczas aukcji „cichej”. 

• 18 razy podbijano cenę najpopularniejszego przedmiotu na licytacji cichej. Koszulkę Marcina 

Gortata wylicytowano ostatecznie za 1,9 tysiąca złotych. 

• 326 losów za 50 złotych każdy sprzedano podczas loterii fantowej. Konto zbiórki zasiliło w ten 

sposób 16,3 tysiąca złotych.  



• Łączny dochód z wszystkich edycji imprezy przekroczył 1,2 miliona złotych. W ramach 
wcześniejszych edycji z  pomocy skorzystały: 

o Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja” w Toruniu, 
o Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Polskich Braci Męczenników w 

Bydgoszczy, 
o Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia 

św. Wincentego a Paulo (dwukrotnie), 
o Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety (dwukrotnie), 
o Dom Pomocy Społecznej im. ks. Karola Sterpi w Izbicy Kujawskiej, 
o Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia we 

Włocławku (dwukrotnie), 
o Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Grudziądzu. 
o Kuchnia św. Alberta w Bydgoszczy prowadzonej Zgromadzenie Sióstr Albertynek 

Posługujących Ubogim, 
o Toruńska Fundacja Światło, 
o Dom Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia 

św. Wincentego a Paulo. 
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