Aukcja charytatywna
Dziś

na Rynku

Głównym

(INF. WŁ.) Dzisiaj w samo południe na
Rynku Głównym w Krakowie rozpocznie się
aukcja charytatywna na rzecz powodzian, organizowana przez „Dziennik Polski'', Radio
Plus i Telewizję Kraków przy współpracy Poli skiej Akcji Humanitarnej i Biura „Kraków
1
2000". W czasie kilkugodzinnej imprezy bę
1dzie prowadzona zbiórka pieniędzy na pomoc najbardziej poszkodowanym oraz licytacja pamiątek ofiarowanych przez znane osobistości i krakowskie instytucje. Będzie też
można obejrze~ występy artystyczne i pokazy sportowe.
Zlicytowanych zostanie kilkadziesiąt przedmiotów. Nie powinno zabraknąć chętnych na
! fragment oryginalnej partytury „Siedem bram
Jerozolimy" Krzysztofa Pendereckiego, szopkę
z drzewa oliwnego, którą Suha Arafat podarowała Bogusławowi Sonikowi, dyrektorowi Biura
1„Kraków 2DOO" czy też „Złote Maski" Teatru Bagatela LTeattu Ludowego.
Dla koneserów sztuki atrakcją będą grafiki
. Kazimierza Mikulskiego, Piotra Kunce, Andrzeja Pietscha i Jana Tutaja, obrazy malowane
przez dzieci niepełnosprawne, pastele Marty Ciszewskiej czy akwarela biskupa Jan Szkodonia.
Będą też zdjęcia znanych osób z ich autografami, m.in. Czesława Miłosza, Jeana Michela Jarre'a, Aleksandra Domagarowa i Jacka
Wójcickiego. Będą także ciekawe książki i albumy - „Rok myśliwego" (z autografem. Czesła
wa Miłosza), „Anna Dymna. Ona to ja'', „Od
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Maneta do Gauguina", „Kilerów 2-óch'' (z autografami aktorów, m.in. Cezarego Pazury i Kasi
Figury) czy biografia Lecha Wałęsy (z autografem byłego prezydenta). Swoje płyty na aukcję
ofiarowali Marek Grechuta, Leszek Długosz
i Paulina Bisztyga.
Będzie można kupić hełm hejnalisty, kulę armatnią z bitwy pod Beresteczkiem, 100-letnie
porto i Srebrnego Smoka - statuetkę Międzyna
rodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażo
wych. Pod młotek pójdą srebrne kolczyki z cyrkoniami Anny Dymnej, srebrny pierścionek
z cyrkomam1 Lidii Jazgar, spinki do mankietów
Jacka Wójcickiego oraz medale okolicznościowe
wydane z okazji renowacji Bazyliki Mariackiej.
Kibice „Wisły Kraków" będą mieli okazję do
zdobycia piłek i koszulek z autografami piłkarzy
mistrza Polski. Dla Czytelników „Dziennika Polskiego" atrakcją będzie aukcja felietonu z 1987
roku pióra Brunona Miecugowa i zdjęcie · zespo
łu redakcyjnego z 1965 roku.
Aukcja, podczas której ceny wywoławcze bę
dą symboliczne, rozpocznie się o godz. 12 i potrwa do godz. 19. Jej zorganizowanie będzie
możliwe dzięki pomocy i darom wielu instytucji
oraz osób, m.in.: Biura „Kraków 2000", Telewizji Kraków, Radia Plus, kabaretu „Loch Camelot", Galerii Artemis i Pasja, Willi Decjusza, Fundacji „Bądźcie z nami", Krakowskiego Centrum
Kinowego ARS, Apollo, Teatru Bagatela i Teatru
Ludowego oraz Totalizatora Sportowego.
(GS)

