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Wakacje w MDK
Oferta tegorocznej półkolonii w MDK pn.
„Wojaże małe i duże” ukierunkowana została
na wspólne odkrywanie nowych i ciekawych
miejsc. Na podróże w miejsca odległe i tajemnicze. Na spacery po Krakowie i zwiedzanie
różnych instytucji kultury. Oczywiście nie
zabrakło też zabaw ruchowych, zawodów
sportowych, konkursów plastycznych. Zajęcia
były inspirowane muzyką, teatrem i tańcem.
Uczestnicy spotykali się od 26 czerwca do 25
sierpnia 2017 r. w budynku szkoły przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 i stamtąd udawali się
na małe oraz duże eskapady lub spędzali czas
twórczo na miejscu.
Zdecydowanie największą atrakcją tegorocznych „Wakacji w MDK” były wycieczki
poza Kraków. Tym razem udało się zorganizować kilka dalekich, całodziennych wyjazdów
oraz kilka mniejszych i krótszych, ale także
pełnych atrakcji. Najdłuższą podróż dzieci
odbyły do ZOO i Afrykarium we Wrocławiu,
gdzie podziwiały ogromne akwaria pełne
egzotycznych ryb, płaszczek, rekinów, gdzie
spotkały małego hipopotama Zumbę, manata Armstronga, kotiki oraz urocze pingwiny. Wielkie emocje wzbudziła wycieczka do
Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu,
gdzie dzieci miały możliwość karmienia spacerujących po parku danieli, alpak, kóz oraz
obserwowania pokazu lotów sów. Puchacz

Vergill, płomykówka Tytus oraz maleńka sowa
Furby skradły serca wszystkich uczestników
wycieczki. W tym dniu dzieci zwiedziły także
Wisłę oglądając skocznię Adama Małysza, zaporę oraz Pałac Prezydencki. Podczas dużych
wojaży doszło do spotkania z kamienną czarownicą, orłem i borsukiem w Skamieniałym
Mieście w Ciężkowicach. Uczestnicy poznali,
jak wyglądało życie w Miasteczku Galicyjskim
w Nowym Sączu. Ostatnią wielką wyprawą
była podróż do Krynicy na Górę Parkową, na
Rajskie Ślizgawki, do Pijalni Wód, w drodze
powrotnej zbadano podziemia Zamku Tropsztyn w Wytrzyszczce. Mniejsze wyprawy także
spotkały się z ogromnym zainteresowaniem.
Dzieci uczestniczyły w warsztatach artystycznych w Wygiełzowie oraz poznały tamtejszy skansen, pływały pontonem po stawie
w Wodnych Ogrodach w Sierakowie, poznały
życie dworskie na Zamku w Nowym Wiśniczu, uczyły się piec ciasteczka w Osadzie Młynarskiej „Boroniówka”, a także sprawdzały, jak
działają tężnie solankowe w Wieliczce. Każda
wyprawa była przygodą sprawiającą, że wakacje w MDK okazały się być ekscytujące
i pełne wrażeń.
Półkolonia w MDK to nie tylko wycieczki
poza miasto, to także spacery po Krakowie.
Dzieci odwiedziły mnóstwo instytucji, były
w Studio Litografii, w Centrum Szkła i Cerami-

ki, w Muzeum Historii Fotografii, w MOCAKu,
w Muzeum Przyrodniczym, w Ogrodzie Botanicznym, w Żywej Pracowni, w Multikinie,
w Muzeum Narodowym. Uczestnicy poznali zasady bezpieczeństwa podczas spotkań
z Policją i Strażą Miejską oraz w Jednostce
Straży Pożarnej. Odbyły się spotkania z grami
matematycznymi prowadzone przez pracowników Biblioteki Kraków oraz z kulturą Chin
prowadzone przez instruktorkę Akademii
Młodego Wojownika – Choy Lee Fut. Zajęcia pełne były atrakcji, konkursów, zawodów.
Dzieci malowały dłońmi, układały koraliki,
grały w uni-hokeja, śpiewały, tańczyły, bawiły
się kolorową chustą. Piękna pogoda pozwoliła
na zabawy z balonami pełnymi wodą. W czasie tych wakacji nikt nie miał czasu na nudę.
Dofinansowanie z Urzędu Miasta Krakowa
oraz z Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony
pozwoliło na zrealizowanie „Wakacji w MDK”
w takiej podróżniczej odsłonie. Przez 43 dni
akcji wzięło w niej udział ponad 1000 dzieci.
Wszystkie zadowolone i uśmiechnięte. A my
już powoli myślimy o atrakcjach na kolejne
wakacje.
Joanna Stachowicz
Animator Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
przy al. 29 Listopada 102

Wakacyjne warsztaty wyjazdowe
W ramach wakacyjnej oferty Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102 zorganizowane zostały Interdyscyplinarne warsztaty artystyczne pod hasłem
„Uwaga! Świeżo Malowane Teatr – Ruch –
Plastyka” w dniach 5 – 11 lipca 2017 roku
w Górskim Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym „Pod Durbaszką” . W warsztatach
wzięło udział 16 uczestników w wieku 13
– 20 lat oraz 2 opiekunów.
Była to młodzież zainteresowana działaniami artystycznymi z zakresu teatru,
szeroko pojętego ruchu oraz plastyki. Spo-

śród dostępnych form uczestnicy wybrali
realizację filmową. Według wspólnie ustalonego pomysłu, pod opieką instruktorów,
opracowali kolejno: scenariusz, lokalizację
„scenografii naturalnej”, ścieżkę dźwiękową oraz zdjęcia plenerowe z wykorzystaniem technik animacji poklatkowej, komputerowej oraz napisy końcowe. Wszystkie
działania (teatralne, praca z rekwizytem,
ruchowe, plastyczne) zostały podporządkowane realizacji zadań filmowych zgodnie
z zaproponowanym scenariuszem. Młodzież brała odpowiedzialność za decyzje

związane z przeglądem zrealizowanego
materiału, korektami oraz przygotowaniem
opisu montażu. Głównym tematem warsztatowym były relacje międzyludzkie, indywidualność oraz pasja w kontekście hasła
kultura w naturze.

Dominika Szala-Wentland
Młodzieżowy Dom Kultury
przy al. 29 Listopada 102

Wakacje z IKKO
,,Najlepsze wakacje w moim życiu!”, ,,Czy
mogę zapisać się już na przyszły rok?”, ,,Super, tylko za krótko!” – tak, i nie tylko tak,
dzieciaki wraz z rodzicami komplementowali Akcję Lato, zorganizowaną przez Integracyjny Klub Kultury Olsza (IKKO) w pierwszej
połowie lipca. I choć na ulicach naszego
miasta jesień rozgościła się już na dobre,
postanowiliśmy chwilę powspominać ten
wakacyjny czas.
W tym roku IKKO zorganizowało dwa
tygodniowe turnusy wakacyjne dla dzieci ze
szkół podstawowych. Motywem przewodnim pierwszego tygodnia tematycznego był
TANIEC. Dzieciaki pod okiem instruktora

– Kamila Nowaka z Dance and Animation
– uczyły się różnych stylów tańca, choreografii, ćwiczyły koordynację i rytmikę. To,
co było najciekawsze podczas tej przygody
z tańcem, to wspólnie nakręcony teledysk.
Uczestnicy profesjonalnie przygotowywali się do odtwarzania scen, dublowania
poszczególnych partii, zachowania przed
obiektywem i aranżacji. Efektem tych prac
jest teledysk, którego zmontowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Stał
się on wspaniałą pamiątką dla uczestników
wakacyjnego tygodnia tanecznego oraz
sympatyków IKKO. Drugi tydzień Akcji Lato
– tydzień sportowy – przyniósł nie mniej
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emocji. Uczestniczyli każdego dnia zmierzyli
się z inną dyscypliną sportową, taką jak: pokonywanie grawitacji w strefie Fun Climb na
ściance wspinaczkowej, naukę poprawnej
gry w tenisa ziemnego, trening piłki nożnej
z trenerem Michałem Gują z KS Wieczysta
Kraków oraz nauka sztuki walki, jaką jest
capoeira. Jesteśmy przekonani, że po takich
atrakcjach nasi uczestnicy mogą startować
w niejednej olimpiadzie!
Agnieszka Pięta
koordynator
Integracyjnego Klubu Kultury Olsza
przy Krakowskim Forum Kultury

