DLA MAŁYCH SERC
cie, a wśród nich konsultant
krajowy ds. kardiochirurgii
prof. Stanisław Woś, prezes
Klubu Kardiochirurgów
Polskich prof. Bohdan Maruszewski, prorektor UJ
ds. CM UJ prof. Wojciech
Nowak, kardynał Franciszek Macharski, kardynał
Stanisław Dziwisz, a także Od lewej prof. Janusz Skalski i Mieczysław Czuma
przedstawiciele świata mepo raz trzeci charytatywnie zagrali na rzecz
dycznego, artystycznego oraz biznesu.
W wypełnionej po brzegi auli Audito- uniwersyteckiej kliniki. Towarzyszyli
rium Maximum wystąpiła grupa 30 muzy- im polscy soliści: Iwona Socha (sopran)
ków z Wiednia, na co dzień koncertujących i Adam Zdunikowski (tenor). Koncert
w Operze i Filharmonii Wiedeńskiej – już prowadził Mieczysław Czuma.

A. Wojnar

odczas trzeciego „Koncertu wiedeńskiego dla małych serc”, który odbył
się 22 stycznia 2011 roku w Auditorium
Maximum, udało się zebrać 170 tysięcy
złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone
na zakup sprzętu dla potrzeb Kliniki
Kardiochirurgii Dziecięcej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii
w Krakowie.
W tym roku koncert, poza swym charytatywnym celem, był także uroczystością
uczczenia 30-lecia istnienia Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie. Zebranych gości powitał prof. Janusz Skalski,
który przypomniał historię i dokonania Kliniki. Na widowni zasiedli znakomici goś-
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Fundacja Radia Zet przekazała Klinice 600 tys. zł.

Licytację poprowadził Marcin Daniec

W przerwie odbyła się licytacja przedmiotów przekazanych przez darczyńców.
Aukcję poprowadził Marcin Daniec.
Najwyższą cenę – 20,5 tysiąca złotych
– osiągnęły skrzypce wykonane przez
znanego lutnika Ryszard Florka. Warto
wspomnieć, że te same skrzypce podczas
pierwszego koncertu zakupiła za 20 tysięcy

złotych firma Qumak-Sekom, a w tym roku
przekazała je do ponownej licytacji. Za
11 tysięcy złotych sprzedano grafikę prof.
Adama Romaniuka, ofiarowaną przez firmę
Tauron Polska Energia SA. Dwa bilety na
mecz inauguracyjny Euro 2012, ofiarowane przez firmę AutoCentrum Patecki –
dealera KIA Kraków, osiągnęły cenę 6100

złotych. Łącznie w wyniku licytacji udało
się zebrać rekordową kwotę 76,6 tysiącazłotych. Według wstępnych obliczeń całkowity dochód z koncertu to 170 tysięcy
złotych. Pieniądze zostały przekazane na
potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej
w Krakowie, która wymaga nieustannych
nakładów finansowych, ciągłego doskonalenia kwalifikacji personelu i zakupu coraz
to nowszych technologicznie urządzeń
wykorzystywanych w trakcie operacji oraz
w salach pooperacyjnych. W Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Krakowie rocznie
wykonuje się ponad 400 operacji. Większość pacjentów to noworodki, które dzięki
specjalistycznej pomocy całego personelu
Kliniki mogą żyć, chociaż przyszły na świat
śmiertelnie chore.
Patronat honorowy nad koncertem
objęli: przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, kardynał
Stanisław Dziwisz oraz rektor UJ prof.
Karol Musioł. Organizatorem koncertu
była Fundacja Schola Cordis, działająca
przy Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej
w Krakowie, oraz prezydent Krakowa
Jacek Majchrowski. Sponsorem głównym koncertu była firma Tauron Polska
Energia SA.
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Soliści Iwona Socha i Adam Zdunikowski

Podczas licytacji skrzypce znanego lutnika Ryszarda Florka osiągnęły cenę 20,5 tys. zł.

AWoj

Charytatywne koncertowanie z muzykami z Wiednia rozpoczęło się w styczniu 2008 roku. Dochód z poprzednich koncertów został przeznaczony na cele szkoleniowe, zakup sprzętu medycznego oraz konieczne prace modernizacyjne. Dziś
trwają końcowe prace adaptacyjne w dwóch nowych salach, w których znajduje się siedem nowoczesnych, w pełni wyposażonych stanowisk. Ponadto udało się zrealizować wiele innych potrzeb Kliniki. Najważniejsze z nich to zakup systemu
do badania krzepliwości krwi, aparatu do krążenia pozaustrojowego, aparatu do utlenowania krwi ECMO, dwóch głowic
do USG, monitora saturacji tlenem w trakcie krążenia pozaustrojowego, zestawu narzędzi do kardiochirurgii noworodka,
zestawu do terapii tlenkiem azotu.
W ciągu ostatnich dwóch lat Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej otrzymała: 250 tysięcy złotych – dochód z koncertów
i innych akcji charytatywnych, 260 tysięcy złotych – od Fundacji Pomocy Dzieciom im. Martusi Korzeniowskiej, 275 tysięcy złotych – z akcji TVN „Nie jesteś sam”, 600 tysięcy złotych – od Fundacji Radia ZET (na zakup echokardiografu), 1,4
miliona złotych – od Ministerstwo Zdrowia.
Wpłat na rzecz Kliniki można także dokonywać bezpośrednio na konto Fundacji:
Fundacja Schola Cordis
nr konta 18106000760000320001338787
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