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Coroczny bal, tym razem charytatywny

AUKCJA

Portret dziewczyny za 6 tysi´cy
Dobra zabawa do bia∏ego rana i aukcja obrazów — takie wspomnienia wynieÊli goÊcie tegorocznego balu biznesmenów. Zebrane podczas aukcji 15 tysi´cy z∏otych zostanie przekazanych na cele charytatywne.
18 stycznia 2003 roku w olsztyƒskiej Villi
Pallas cz∏onkowie Warmiƒsko-Mazurskiego
Klubu Biznesu i zaproszeni goÊcie bawili si´
na corocznym balu. WÊród goÊci by∏ marsza∏ek, wojewoda, rektor UWM, prezydent miasta i przewodniczàcy Rady Miasta.
— Tym razem oprócz samej zabawy postanowiliÊmy pomóc dzieciom zbierajàc dla nich
pieniàdze — mówi Waldemar Klocek, wiceprezes WMKB.

Aukcj´ obrazów poprowadzi∏ Janusz Wierzyƒski

Aukcja najwa˝niejsza

Bal biznesu uÊwietni∏ wyst´p rewii z Kaliningradu

Najwa˝niejszym punktem imprezy by∏a aukcja czterech obrazów, autorstwa Hieronima
Skurpskiego, Janusza Wierzyƒskiego i Miros∏awy Smerek-Bieleckiej.
— Cena wywo∏awcza ka˝dego obrazu wynosi∏a tysiàc z∏otych — mówi Henryk Kamiƒski, prezes WMKB. — Ale ceny by∏y wielokrotnie podbijane. Za szeÊç tysi´cy rysunek
w´glem „Postaç m∏odej dziewczyny” Skurpskiego kupi∏ prezydent Jerzy Ma∏kowski. Licytacja by∏a naprawd´ porywajàca.
— Nie spodziewa∏em si´, ˝e weêmie w niej
udzia∏ a˝ tyle osób — dodaje wiceprezes Klocek.
Aukcj´ poprowadzi∏ Janusz Wierzyƒski.
Goràca atmosfera aukcji udzieli∏a si´ wszystkim. Ci, którzy nie zamierzali nic kupowaç,
ostro dopingowali pozosta∏ych.
— Kupi∏em obraz Janusza Wierzyƒskiego
— mówi Andrzej Dowgia∏∏o, w∏aÊciciel firmy
turystycznej „Traveland”. — Mam ju˝ kilka
jego obrazów, a poza tym pieniàdze za ten
obraz zostanà przekazane dzieciom. Zawsze
staram si´ pomagaç.

Który obraz wylicytowaç, zastanawiali si´ rektor UWM profesor
Ryszard Górecki (z lewej) i wojewoda Leszek Stanis∏aw Szatkowski

Do szóstej rano
Wiceprezes klubu Waldemar Klocek doskonale sprawdzi∏ si´ w roli wodzireja. — Rozpocz´liÊmy bal polonezem. WÊród zaproszonych goÊci nie zabrak∏o adwokatów i biznesmenów nie nale˝àcych do klubu — mówi
Waldemar Klocek.
Dla balowiczów gra∏y do szóstej rano dwie
orkiestry.
— Najwa˝niejsze jest to, ˝e zabaw´ po∏àczyliÊmy ze szczytnym celem — wyznaje prezes Kamiƒski. — Ciesz´ si´, ˝e uda∏o si´ nam
wylicytowaç tak du˝à sum´ pieni´dzy. Przeka˝emy jà któremuÊ z domów dziecka.
Kinga Gruszczyƒska
Zdj´cia Monika Kaczyƒska

Jak widaç na pamiàtkowym zdj´ciu uczestnikom balu humory dopisywa∏y

Orszak prowadzi∏ prezes klubu Henryk Kamiƒski

Janusz Wierzyƒski (z prawej) dzielnie podgrzewa∏
atmosfer´ aukcji

WÊród zaproszonych by∏ prezydent Olsztyna Czes∏aw Jerzy Ma∏kowski (z lewej) i marsza∏ek
województwa Andrzej Ryƒski
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WÊród goÊci by∏ te˝ wojewoda Leszek Stanis∏aw Szatkowski

GoÊcmi balu byli tak˝e prezes „Edytora” Jaros∏aw Tokarczyk z ma∏˝onkà Beatà
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Nowi cz∏onkowie klubu — Bo˝ena Marcinkowska (z lewej) i Piotr Schubert

Andrzej Dowgia∏∏o sta∏ si´ w∏aÊcicielem kolejnego obrazu
Janusza Wierzyƒskiego

