Bal księżniczki Roszpunki, czyli jak dorośli spełniają
marzenie dziecka

fot. Bauaban Fotografia Ślubna
Jedno marzenie małej dziewczynki, fundacja, która wpisała je na swoją listę i grupa ludzi,
którzy zdecydowali się je spełnić. Tak w skrócie wygląda organizacja Balu Roszpunki, o
którym marzyła Agatka. I już 5 października prawdziwa karoca zawiezie ją na przyjęcie w
towarzystwie księżniczek. Historia jak z bajki!
Bal jak dla prawdziwej księżniczki z bajki
Agatka ma 4 lata i jest chora, ma nowotwór. Jej największym marzeniem jest spotkanie z
księżniczką Roszpunką, z którą będzie mogła pojechać prawdziwą karocą na bal. Dzięki
grupie osób, które postanowiły zorganizować imprezę, będzie to możliwe. 5 października
2018 roku, w Restauracji Leśniczówka w Wodzisławiu Śląskim, grupa prawie 20

wolontariuszy organizuje ogromne przyjęcie, na które zaproszono Agatkę wraz z jej
koleżankami i ich rodzicami.
Na balu przewidziano mnóstwo atrakcji dla dzieci, ale przede wszystkim - dla Agatki.
Oprócz księżniczek, Roszpunki i Elzy, pojawi się także najprawdziwsza karoca z końmi,
którą dziewczynka pojedzie na przyjęcie. A tam czekać na nią będą dalsze atrakcje.
Wśród niespodzianek będzie tron, na którym zasiądzie Agatka, tort i liczne występy. I
najprawdziwszy bal z muzyką i tańcami. Wszystko dokładnie zaplanowane i zrealizowane
zgodnie z oczekiwaniami dziewczynki.
Bezinteresowna pomoc
Organizacją balu zajęły się osoby, które na codzień zajmują się planowaniem imprez.
„Fundacja Mam Marzenie zwróciła się do nas z prośbą o pomoc w organizacji nietypowej
imprezy. Zapytałam wśród swoich partnerów czy ktoś może pomóc i okazało się, że
odzew był ogromny ” - mówi Anna Bańbuła, właścicielka firmy, która z innymi firmami z
branży ślubnej organizuje Bal Roszpunki z Fundacją Mam Marzenie.
Misja Fundacji Mam Marzenie
Misją Fundacji Mam Marzenie jest spełnianie marzeń dzieci w wieku od 3 do 18 lat,
cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. „Przez swoją działalność chcemy
dostarczyć chorym dzieciom i ich rodzinom niezapomnianych wrażeń, które
pozwolą choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu, wniosą w ich życie radość, siłę
do walki z chorobą i nadzieję na przyszłość” - mówi Karolina Adamska, prezes Zarządu
Fundacji Mam Marzenie.
Bal Roszpunki odbędzie się 5 października 2018 roku w Wodzisławiu Śląskim. Każda z
firm, która wspiera inicjatywę, działa charytatywnie. Jest także uruchomione konto, na
które można jeszcze wpłacać pieniądze na bal:
Konto Fundacji:
ING: 26 1050 1445 1000 0022 7647 0461
Fundacja Mam Marzenie,
ul. Św. Krzyża 7, 31-028 Kraków
Tytułem: O. Katowice, Agatka, Bal Roszpunki

_____
INFORMACJE O WYDARZENIU
TERMIN: 5 października 2018
MIEJSCE: Restauracja Leśniczówka,Dworek Weselny, Wodzisław Śląski
Bukowa 2, 44-300 Wodzisław Śląski
DOBRE DUSZE:
Organizacja: Katarzyna Czerny-Nowak, Magdalena Rogala-Szczepańska, Ania
Bańbuła (agencje ślubne „Czyni Cuda”, „Welon&Cylinder”)
Poczęstunek: Restauracja Leśniczówka, Dworek Weselny, Wodzisław Śląski
Słodkości: Aleksandra Kucharczyk, Cukiernia Restauracja „Grzybek”
Dekoracje - kwiaty: „Kwiat Melanii Wedding” Melanie Isabella Szkimba
Dekoracje - papier: "Lili Vanili” Gosia Magnor
Fotograf: Marcin Bałaban
Księżniczka Elza / Śpiew: Anna Pieszka, Anna Pieszka Oﬃcial
Księżniczka Roszpunka /Animator: Dominika Spierewka, Rozbrykany Tygrysek - animacje dla
dzieci
Kreacje Roszpunki: Teatr Miejski w Gliwicach
Karoca: samochodydoslubu.pl
Makijaże księżniczek: Jowita Barcz, Babski Warsztat
Transport dla karocy: samochodydoslubu.pl
Fontanna czekoladowa: Atrakcje na imprezy - happyevent24
Lizaki: Naturalnie na patyku
Wsparcie PR-owe: Maria Wawrzykowska, Projekt Słowo

