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Już siódma edycja akcji "Kalendarz Filantropa" odbyła się w piątkowy wieczór
w hotelu Leśny Dwór w Kielcach. Gościem specjalnym był zwycięzca rajdu
Dakar, Rafał Sonik. A pieniądze uzyskane z aukcji, która towarzyszyła
wydarzeniu, zostaną przeznaczone na wsparcie Fundacji Fabryki Marzeń.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej

Kielce, 20 maja 2016 rok, aukcja charytatywna "Kalendarz Filantropa" (PAWEŁ MAŁECKI)

Zobacz zdjęcia (25)

Do tej pory były sesje zdjęciowe, a teraz - wyjątkowo - 12 miesięcy i 12 kart
ozdabiają nowoczesne   o minimalistycznym charakterze. Ich autorem jest
kielecki artysta Marek Wawro.

Kalendarz wydany został już po raz siódmy, przez Karolinę Poniewierską. - Przy
okazji prezentacji Kalendarza Filantropa odbywają się aukcje. Zebrane podczas nich
pieniądze przeznaczane są na różne cele, ale zawsze trafiają do organizacji z

 - tłumaczy Poniewierska.

W tym roku akcja wspiera Fundację Fabryki Marzeń, która pomaga rodzinom w
trudnej sytuacji wyremontować ich zniszczone, zaniedbane, często będące w ruinie
domy i mieszkania w całej Polsce. - Tym razem pieniądze chcemy przeznaczyć na
remont mieszkania wyjątkowej rodziny Blicharskich z Kielc - mówiła Karolina
Sołowow, szef rady fundacji.

Wspomniana rodzina to mama z dwójką dzieci. Mieszkają w małym i bardzo
zaniedbanym mieszkaniu z utrudnionym dostępem do łazienki.
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1 Lemoniada z pokrzywy i humus w różnych
odsłonach. Nowy lokal w centrum Kielc

2 Juwenalia 2016. Studenci już z kluczami
do miasta. Ulicami przeszedł barwny

3 Zlot Szkół Sienkiewiczowskich.
Bohaterowie z jego dzieł przeszli przez

4 Wsparli fundację Karoliny Sołowow. Chcą
wyremontować dom [ZDJĘCIA]

5 Jeździć po ludzku. Niebezpieczny ranking
szefa kieleckiej drogówki
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O ludziach potrzebujących pomocy fundację informują szkoły, czy ośrodki pomocy.
"Fabryka Marzeń" wspiera też dzieci utalentowane.

Wieczór rozpoczął się od występu gimnazjalistki Aleksandry Pobiegi. - Jakiś czas
temu, kiedy zobaczyłem tę dziewczynę, była cichą, "szarą myszką", a dziś stanęła
przed państwem piękna, pewna siebie, prezentując swój niesamowity talent. Dzięki
stypendium, jakie dostała, może uczyć się od śpiewaczki operowej w   -
opowiada Andrzej Załucki, prezes Fundacji.

O działalności fundacji i losach rodzin, które wspiera opowiada odcinkowy reportaż
"Cztery kąty anioł piąty" emitowany przez TVP1.

W tym roku twarzą kalendarza i jednocześnie gościem specjalnym był sportowiec,
przedsiębiorca i filantrop Rafał Sonik. - Tam, gdzie dzieje się coś dobrego, staram
się dołożyć ziarnko piasku z pustyni - mówił .

- Mimo, że nie mamy dziś stuprocentowej frekwencji, to mam nadzieję, że uda nam
się zebrać wystarczającą kwotę - dodała Poniewierska.

W ostatnim "Magazynie Kielce":

Jeździć po ludzku. Ranking niebezpiecznych miejsc szefa kieleckiej drogówki 

Czy Sandomierz to idealne miejsce do życia? Krzysztof Łakwa rozmawia w ludźmi,
którzy tak twierdzą. 

Żorż smakuje. Bandyckie pyszności jako pierwsze w naszym regionie. Żorż już tam
był 

Łodzi

Ośrodek badawczy zamiast palmiarni w
ogrodzie botanicznym [WIZUALIZACJE]

Radiowóz jechał pod prąd. Włos się
jeży słuchając świadków
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Lemoniada z
pokrzywy i humus
w różnych
odsłonach. Nowy
lokal w centrum
Kielc [ZDJĘCIA]

Zlot Szkół
Sienkiewiczowskich.
Bohaterowie z jego
dzieł przeszli przez
Kielce [DUŻE
ZDJĘCIA]

Początek
przebudowy ul.
Szkolnej. Za 2,5
mln złotych
[ZDJĘCIA]

Z okazji Dnia
Dziecka młodzież
autobusami
pojedzie za darmo.
Ale... 29 maja

ZOBACZ TAKŻE
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Disco polo obok krypt królów, Falanga
w katedrze, spocone, czerwone gęby na
artystycznym Kazimierzu. Taka jest
Polska

Życie jest niczym w porównaniu ze
złożeniem kwiatów. Tak stanowi polski
nakaz. Rozmowa z Bogną Szymkiewicz

Nasz audyt "dobrej" zmiany. Kluczowe
decyzje rządu Beaty Szydło i ich
konsekwencje
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