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Irlandia w MDK

Ponaddzielnicowe rozstrzygnięcia
konkursu „Patroni naszych ulic”

Dzień św. Patryka to nie tylko najbardziej
znane święto irlandzkie, ale również najbardziej zielony dzień roku. Tego szczególnego
dnia Irlandczycy na całym świecie ubierają
się na zielono, spożywają zielone potrawy
i napoje, na zielono podświetlane są budowle, barwione rzeki, a nawet wodospady.
Święto to zagościło też na stałe w Młodzieżowym Domu Kultury przy al. 29 Listopada
102. Co roku, w okolicach 17 marca, wiele
dzieci i rodziców przybywa na spotkanie
z kulturą Zielonej Wyspy.

8 grudnia 2016 r. odbył się ponaddzielnicowy finał ubiegłorocznej edycji konkursu „Patroni naszych ulic”. We wręczeniu
nagród i wyróżnień udział wziął niżej podpisany radny Dzielnicy III i inicjator konkursu
„Patroni naszych ulic” Mateusz Drożdż.

Mateusz Drożdż, wiceprzewodniczący
Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Najmłodsi na scenie teatralnej
Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie
ponaddzielnicowym

Dzień św. Patryka na scenie teatralnej MDK.
Fot. Joanna Stachowicz

Tegoroczna zabawa została przygotowana w formie interaktywnego spektaklu
angażującego dzieci i ich opiekunów do
wspólnego śpiewania i tańczenia. Uczestnicy poznali najważniejsze symbole Irlandii
– harfę, trójlistną koniczynę, usłyszeli historię św. Patryka, spotkali węża z legendy,
dowiedzieli się jak wygląda Leprechaun, poszukiwali skarbu na końcu tęczy, mieli możliwość posłuchania tradycyjnej muzyki. Jak
co roku, gościem specjalnym imprezy były
małe tancerki ze Szkoły Tańca Irlandzkiego „TÍr na nÓg”. Zaprezentowały zebranym
gościom tańce w tzw. butach miękkich oraz
step irlandzki, czyli tańce w butach twardych. Możliwość usłyszenia specyficznego
stukania podczas tańca, jak zawsze wywołała wśród uczestników zachwyt.
Druga część spotkania z kulturą Irlandii przygotowana została jako zabawa typu
ceili, czyli tradycyjna potańcówka irlandzka
oparta na prostych choreografiach znanych
wszystkim mieszkańcom Zielonej Wyspy.
Uczestnicy nauczyli się dwóch tańców: pat
a cake polka oraz circassian circle. Ponieważ
muzyka irlandzka jest szybka i dynamiczna,
a tańce oparte są na powtarzających się modułach, każdy miał okazję zatańczyć z każdym i poznać wiele osób.
Dodatkową atrakcją dnia św. Patryka
w MDK były słodkie upominki ufundowane
przez Manufakturę Ciu Ciu Artist. Tradycją
stało się już, że co roku firma przygotowuje
dla nas zielone, słodkie niespodzianki nawiązujące kolorem i kształtem do symboli
irlandzkich. W tym roku były to paczki cukierków z trójlistną koniczyną. Serdecznie
dziękujemy!
Joanna Stachowicz
specjalista ds. animacji kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
przy al. 29 Listopada 102

Wśród laureatów i wyróżnionych znaleźli się uczniowie z placówek edukacyjnych
z terenu naszej Dzielnicy: laureatką została
Gabriela Kaczyńska ze Szkoły Podstawowej
nr 64, zaś wyróżnionymi: Martyna Bydłosz i
Lena Morawska z MDK przy al. 29 Listopada 102, Julia Mayer ze Szkoły Podstawowej
nr 95 i Dorota Wertz ze Szkoły Podstawowej nr 2. Serdecznie gratuluję! Zapraszam
do kolejnej edycji konkursu, który odbędzie
się jesienią tego roku.

Konkurs został zapoczątkowany przez
Radę Dzielnicy III Prądnik Czerwony przy
współpracy ze Śródmiejską Biblioteką Publiczną, Młodzieżowym Domem Kultury
przy al. 29 Listopada 102, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i Muzeum Lotnictwa Polskiego. Potem dołączały kolejne
instytucje i dzielnice – w 2016 r. brało ich
udział już cztery – I Stare Miasto, II Grzegórzki, III Prądnik Czerwony i VII Zwierzyniec.

„Artystolaki” to artystyczny przegląd grup przedszkolnych odbywający się
w MDK regularnie od 7 lat. Na niedużej scenie
w sali teatralnej, co roku w maju, spotykają
się grupy małych artystów prezentujące się
w wybranych formach: tanecznej, muzycznej lub teatralnej. Przygotowane prezentacje zawsze zaskakują dziecięcym urokiem,
strojami, a także pomysłowymi rozwiązaniami choreograficznymi, czy inscenizacyjnymi. Cieszy nas, że co roku powracają do
nas nauczyciele wraz z grupami, z nowymi
pomysłami i aranżacjami.
W tym roku również nie zabrakło wrażeń artystycznych, wzruszeń oraz podziwu

Praca Gabrieli Kaczyńskiej
Honorowy patronat nad konkursem
objęli także m.in. Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa oraz Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Edycja ponaddzielnicowa, w której oceniano
najlepsze prace spośród zwycięzców w poszczególnych kategoriach i poszczególnych
dzielnicach odbyła się w ramach programu
„Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”
oraz projektu „Strażnicy Pamięci” przyjętego przez Radę Miasta Krakowa. Nagrody
wręczyli kierownik Ośrodka Edukacji Obywatelskiej Mariusz Cupiał i dyrektor Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana
Bartłomiej Kocurek.

Przedstawiciele Ośrodka Edukacji
Obywatelskiej Artur Jachna
i Rady Dzielnicy III Mateusz Drożdż
Fot. Łukasz Kaczyński
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Młodzi artyści z przedszkoli z terenu
Dzielnicy III. Fot. Joanna Stachowicz

dla dzieci i ich opiekunów. Piosenki znane
wszystkim zyskały nowe brzmienie, ciekawie wykorzystano proste rekwizyty. Przygotowane prezentacje podkreślały dziecięcą
radość i spontaniczność. Do przeglądu zgłosiło się 12 grup, wśród których byli przedstawiciele Przedszkoli nr 65, 123 i 178. Jury
zdecydowało się przyznać dwie nagrody
oraz wyróżnienie. A już zimą zapraszamy
grupy przedszkolne na kolejne sceniczne
spotkania w ramach „Przeglądu jasełek, kolęd i pastorałek”.
Joanna Stachowicz
specjalista ds. animacji kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
przy al. 29 Listopada 102

