
I Charytatywny Bal Myśliwski 
 

I Charytatywny Bal Myśliwski, przeszedł już do historii. 

Jesteśmy winni wszystkim uczestnikom Balu, partnerom organizacyjnym i miłośnikom 

łowiectwa garść informacji, dotyczących wsparcia finansowego udzielonego wybranym 

placówkom. Dzięki hojności wszystkich uczestników Balu, jak również tych, których z nami 

nie było, a również dołożyli cegiełkę pomocy, mogliśmy zrealizować swój cel tj. pomóc 

potrzebującym. Efekty naszych starań przekroczyły jednak nasze wyobrażenia. 

Na ręce Pana Andrzeja Katarzyńca – Burmistrza Żagania przekazano kwotę 7000 zł, 

uzyskanych z wpłat uczestników Balu. Pieniądze te trafią na konto Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Żaganiu. 

Podczas balu miała także miejsce zbiórka dla Domu Dziecka nr 1 i 2 w Szprotawie. W trakcie 

zbiórki do puszki Pani Dyrektor Małgorzaty Goździk trafiło 8300 zł i 50 euro, a każdy 

darczyńca otrzymał miły upominek od organizatorów. 

Podczas Balu wylicytowano 4 przedmioty oraz jedno wydarzenie o charakterze „turystyczno-

łowieckim”. Pieniądze uzyskane z licytacji również trafią do Ośrodka Pomocy Społecznej                             

w Żaganiu. I tak:  

➢ Latarkę marki LedLenser wylicytował Kol. Witek za kwotę 1000 zł., 

➢ Stolik z plastra korzenia topoli białej autorstwa Andrzeja Konieczki wylicytowała Kol. 

Anna za kwotę   1000 zł., 

➢ Obraz autorstwa Mirosława Szuń - "Ruszona wataha dzików uchodząca flanką z miotu 

w oparach parującego śniegu" wylicytował Kol. Łukasz za kwotę 4500 zł., 

➢ Polowanie w OHZ Nieciecz z podprowadzającą Michaliną Prais oraz pomocą Huberta 

Praisa na rogacza, oświetloną drogą do kwatery latarką LedLenser MT14, gdzie będzie 

czekała pyszny posiłek przygotowany przez Piotra Leona Bogdanowicza i Jacka 

Banaszka (polowanie zostanie uwiecznione w odcinku programu Vademecum 

Myśliwego) wylicytował za kwotę  5500 zł. Kol. Kostia. 

Piękna ceramiczna waza ze zdobieniami myśliwskimi wraz z kompletem kubków, idealna do 

zimowego grzańca lub ponczu po powrocie z wspólnego kuligu, łowów, wylicytował za kwotę 

9500 zł. Kol. Paweł Biuro rachunkowe GRIMP.  

Jesteśmy ogromnie zbudowani aktywnością uczestników balu, jak i ilością zebranych środków.   

W tym miejscu chcielibyśmy wszystkim, którzy wsparli nasze działania i pomagali w przeróżny 

sposób, pięknie podziękować:   

➢ Polskiemu Związkowi Łowieckiemu za udostępnienie łowiska OHZ Nieciecz, 

➢ LedLenser Polska za świetlne nagrody,  

➢ Meadery Miodosytnia Dziki Miód Piwowar za wspaniałe miody  

oraz 

➢ Dębowa Polska Vodka,  

➢ Vademecum Myśliwego,  

➢ Pałac Książęcy w Żaganiu, 

➢ Zespół Muzyki Myśliwskiej "DeLuxe", 

➢ Aby do rana,  

➢ Miasto Żagań,  

➢ Masarnia Hukała,  

➢ Salon Myśliwski "Złoty Róg",  

➢ Zakład Produkcji Odzieży '' Florentyna",  

➢ Masarnia Wymiarki, 

➢ KŁ "Ostęp" Zielona Góra, 

➢ KŁ Dzik Myślibórz,  

➢ Piekarnia Cukiernia AlMar M. Czajkowski,  



a także: 

Waldemar Bojko, Kinga Bojko Bartkowska, Justyna Górecka, Dionizy Stępniewski, Andrzej 

Konieczka, Mirosław Szuń, Jerzy Przybecki, Robert Palewski, Jerzy Konecki, Jan Olszewski 

Anna Magda Piwowar, Krzysztof Piwowar, Michalina Prais, Grzegorz Maciąg Leśny Trop, 

Wiktor Marconi. 

Wyrazy ogromnego podziękowania kierujemy do: 

➢ Piotra Leona Bogdanowicza za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki oraz 

przeprowadzenie licytacji - to była świetna robota, 

➢ Zespołu Muzyki Myśliwskiej "DeLuxe" za przepiękny dwuczęściowy charytatywny 

koncert muzyki myśliwskiej i nie tylko...     

Szczere podziękowania kierujemy również do Koleżanek i Kolegów po strzelbie, sympatyków 

łowiectwa i myślistwa, stażystów, firm, włodarzy lokalnych i regionalnych instytucji, które 

wsparły nasze działania.   

Dziękujemy i do zobaczenia na II Charytatywnym Balu Myśliwskim w 2023 roku. 

 

Jacek Banaszek 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 


