
23 stycznia 2016 r. w Zamku Królewskim w 
Niepołomicach odbył się III Charytatywny Rotariański Bal 
Kotylionowy. Prezydent Klubu Wiesław Bobowski, 
przywitał każdego z gości ciepłym uśmiechem, uściskiem 
dłoni  i lampką szampana. Tego wieczoru wszystkie panie 
wyglądały zjawiskowo, ich kreacje zapierały dech w 
piersiach.Panowie dorównywali elegancją paniom. Nie 
tylko za sprawą pięknych kreacji jakie prezentowały 
panie, wytworzyła się niepowtarzalna ciepła atmosfera.   
Stylowe ambiente Zamku Królewskiego w Niepołomicach, pięknie zaaranżowane stoły, dobra 
kuchnia , znakomity band „Silver Moon”,  który ściągnął na parkiet nawet najbardziej 
opieszałych tancerzy , stworzył miłą oprawę tego  wieczoru. 
Splendoru imprezie dodawało także znakomite towarzystwo prowadzącego tegoroczny bal, 
konferansjera Mariusza Kusia.  
Niespodzianką wieczoru był  występ  gościa specjalnego  Ewy Warta-Śmietana– sopran która 
zaśpiewała dwie arie i koncert muzyków zespołu „ALCHEMY TRIO” w składzie: Dorota 
Imiełowska / Łukasz Pawlikowski – wiolonczela, Konrad Ligas - akordeon, Roman Ślazyk - 
kontrabas. Zagrany koncert i występ gościa specjalnego miał charakter dobroczynny. 
Wśród przybyłych gości nie brakło koleżanek i kolegów z zaprzyjaźnionych Klubów Rotary , RC 
Warszawa City,  RC Kraków Wanda, Rotary Club  Kharkiv Multinational. 
Tegoroczny Bal był niewątpliwie wspaniałym wydarzeniem, nie tylko charakter uroczystości, 
ale także cel charytatywny, jakim było zebranie pieniędzy z licytacji darów.  Licytowano m. in. 
prace Janusza Jutrzenka Trzebiatowskiego obraz ONA,  Stefana Dousy -  praca brąz na szkle 
PTAKI NADZIEI II,  Maryli Sceliny-Dziuby  obrazy BRAMA FLORIAŃSKA  i  PAN KOGUT – pastele 
oraz wiele przedmiotów darów z prywatnych kolekcji. 
W tym roku dochód z loterii oraz aukcji przekazany został na potrzeby Domu Niewidomych 
Mężczyzn  im. Matki Elżbiety Czackiej w Niepołomicach. 
Patronatem Honorowym tegorocznego Balu był  Burmistrz Miasta i Gminy        Niepołomice             
Roman Ptak, Patronatem Medialnym                             - Dziennik Polski. 
Głównym Sponsorem: Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach. 
W trakcie Balu nastąpił uroczysty moment wręczenie najwyższego odznaczenia 
rotariańskiego medalu Paula Harrisa Fellow. Zaszczytu 
tego dostąpiła nasza wspaniała koleżanka klubowa  
Janina Modelska-Zielonka Past Prezydent. 
Medal ten dostała za wspieranie i umacnianie ideału 
służby, jako podstawy godnych i wartościowych 
przedsięwzięć, rozwoju bezpośrednich kontaktów 
międzyludzkich, a także wysokich standardów etycznych 
w działalności zawodowej. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas 
swoją obecnością. Impreza naprawdę udana, na wysokim poziomie w cudownej atmosferze.  
Tylko pogratulować!  Do zobaczenia w przyszłym 2017 roku. 
Zapraszam do galerii. 


