730 tys. zł z Aukcji Wielkiego Serca
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Prace wybitnych artystów przekazane na tegoroczną, trzydziestą edycję Aukcji Wielkiego Serca mają już
nowych właścicieli. Dzięki temu przedsięwzięciu podopieczni Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im.
J. Matejki w Krakowie otrzymają 730 tys. zł na pomoc wychowankom, poprawę bazy dydaktycznej i
program wyjazdów terapeutyczno-rehabilitacyjnych.

Za nami trzydziesta, jubileuszowa edycja przedsięwzięcia organizowanego przez
Stowarzyszenie „Wielkie Serce” na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
im. J. Matejki w Krakowie. Ze względu na pandemię, aukcja została zrealizowana w formule
internetowej – finał aukcji odbył się 27 listopada.
Przedsięwzięcie po raz kolejny wsparli wybitni twórcy. W tegoroczną jubileuszową edycję aukcji
włączyło się blisko dwustu polskich artystów, między innymi: Magdalena Abakanowicz, Zdzisław
Beksiński, Jan Berdyszak, Rafał Bujnowski, Tadeusz Dominik, Stanisław Dróżdż, Edward
Dwurnik, Ryszard Horowitz, Jan Młodożeniec, Jerzy Kałucki, Ewa Kuryluk, Tomasz Kołodziejczyk,
The Krasnals, Jarosław Modzelewski, Jan Młodożeniec, Jerzy Nowosielski, Stanisław Rodziński,
Franciszek Starowieyski, Wilhelm Sasnal, Marek Sobczyk, Natalia LL, Jan Tarasin, Jerzy
Tchórzewski, Ewa Zawadzka. Aukcja to wyjątkowa okazja dla miłośników i kolekcjonerów
polskiej sztuki współczesnej.
Tegoroczna jubileuszowa edycja przedsięwzięcia zbiegła się w czasie z 75. rocznicą działania
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. J. Matejki w Krakowie, który jest jedną z najstarszych
placówek kształcących młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych w naszym mieście. W
ośrodku uczy się 170 dzieci, 40 z nich mieszka w internacie. To dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, często potrzebujące też wsparcia finansowego.
Dzięki sobotnie aukcji udało się zebrać 730 tys. zł dla podopiecznych placówki. Wśród prac,
które uzyskały najwyższą cenę znalazły się dzieła między innymi: Magdaleny Abakanowicz,
Stefana Gierowskiego, Leszka Sobockiego, Jerzego Nowosielskiego i Stanisława Drożdża.

‒ Dzięki funduszom uzyskanym poprzez aukcję realizowany jest program wyjazdów
terapeutyczno-rehabilitacyjnych. Podczas takich wyjazdów niektórzy nasi podopieczni po raz
pierwszy w życiu widzieli morze czy góry. Poza tym mogliśmy założyć sekcję narciarską i
drużynę sportową, która z sukcesami startuje w olimpiadach specjalnych. Młodzież wyjeżdża też
na zawody i obozy sportowe. Oprócz wyjazdów prowadzimy akcję pomocy najbiedniejszym
wychowankom, poprawiliśmy bazę dydaktyczną naszego ośrodka i warunki mieszkaniowe dzieci
mieszkających w internacie. Każda zdobyta złotówka wydawana jest z ogromną rozwagą –
podkreślają przedstawiciele Stowarzyszenia „Wielkie Serce”, organizatorzy aukcji.
Patronat honorowy nad Aukcją Wielkiego Serca objął prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, a
także Rada Miasta Krakowa. Katalog aukcyjny oraz więcej informacji można znaleźć na stronie
stowarzyszenia „Wielkie Serce”.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

