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Dzielnica III jest bogatsza o Złote Słoneczniki
Miło mi poinformować, że nagroda Zło- Przyroda – do Centrum Kultury Podgórza – a rodzice – Panią Fishkę – Łucję Malec-Korte Słoneczniki 2017 w kategorii Logika za Klub Przewóz za „Grządka Sztuki”. W kate- najew za „Dziecięce Biuro Detektywistycznajlepszą inicjatywę dla dzieci trafiła w do- gorii Logika, gdzie panowała naprawdę wiel- ne – spacery z Panią Fishką”. Wszystkie
bre ręce! Podczas uroczystej
nagrodzone inicjatywy to jak
gali w Cricotece w niedzielę
uznali organizatorzy: „crème
24 września 2017 r. nagroda
de la crème strefy kultury dla
ta powędrowała do organinajmłodszych”.
zatorów Festiwalu Gier LoW imieniu Rady Dzielnicy
gicznych – Rady Dzielnicy III
III nagrodę odebrał niżej podPrądnik Czerwony, Młodziepisany wiceprzewodniczący
żowego Domu Kultury przy
Mateusz Drożdż, jeden z inial. 29 Listopada, Polskiego
cjatorów i organizatorów naTowarzystwa Kulturalnego
grodzonego Festiwalu. Na sceO/Kraków oraz dwóch renie towarzyszyli mu: Joanna
feratów Wydziału Rozwoju
Stachowicz z Młodzieżowego
Miasta Urzędu Miasta KraDomu Kultury przy al. 29 Likowa – Miejskiego Centrum
stopada 102 oraz Sławomir
Dialogu oraz Referatu ds.
Dróżdż z Polskiego TowarzyRewitalizacji – za zgodną,
stwa Kulturalnego O/Kraków.
wspólną i owocną organizaFestiwale Gier Logicznych
cję dotychczasowych edycji Nagrody i wyróżnienia. Fot. Anna Szymańska
organizowane są już od kilku
Festiwali.
lat, a ich pomysł narodził się
Złote Słoneczniki zostapodczas warsztatów poświęły przyznane po raz siódmy
conych rehabilitacji osiedli
przez portal CzasDzieci.
Ugorek i Olsza II. W ubiegłym
pl, który wybiera spośród
roku odbyły się w Szkołach
licznych inicjatyw dla najPodstawowych nr 114 przy ul.
młodszych takie, które są
Łąkowej i nr 95 przy ul. Wileńnajbardziej godne polecenia.
skiej. Na starszych i młodszych
Konkurs jest objęty patronamiłośników gier planszowych,
tem prezydenta miasta Kralogicznych i rodzinnych czekało
kowa Jacka Majchrowskiego
wówczas parędziesiąt zestareprezentowanego
przez
wów gier oraz wolontariusze,
pełnomocnik prezydenta ds.
którzy pomagali w opanowaniu
rodziny Marzenę Paszkot.
zasad rozgrywek. Aby uczynić
Jury, składające się z eksperFestiwale bardziej emocjonutów z zakresu wychowania
jącymi organizatorzy przygodzieci, ocenia zgłoszone initowali konkursy, dyplomy oraz
cjatywy i przyznaje nagrody
ufundowali nagrody dla najlepw sześciu kategoriach: Język,
szych zawodników w swoich
Ruch, Logika, Muzyka, Sztuki
kategoriach wiekowych.
Wizualne i Przyroda.
Najbliższe edycje FestiNagrody przyznają też Nagrodzeni w kategorii Logika – od lewej stoją ze słonecznikami:
walu Gier Logicznych plasami rodzice, którzy w gło- Sławomir Dróżdż, Joanna Stachowicz, Mateusz Drożdż. Fot. Alicja Drożdż nowane są w dwie soboty
sowaniu internetowym przy– 2 grudnia 2017 r. w Szkoznają Nagrodę Rodziców. Fele Podstawowej nr 114 przy
stiwal Gier Logicznych i jego
ul. Łąkowej oraz 16 grudnia
organizatorzy otrzymali takie
w Szkole Podstawowej nr 95
wyróżnienie dwa lata temu.
przy ul. Wileńskiej. Będziemy
W tym roku nagrody
na nie zapraszać wszystkich
w poszczególnych kategomiłośników kulturalnych rozriach trafiły do następujących
rywek przy pionkach, planinstytucji: w kategorii Język
szach, żetonach, kartach,
– do Kina Kijów Centrum za
kulach, kostkach, a nawet
„Czytanie przy ekranie”, w kaprzy kubkach, służących do
tegorii Sztuki Wizualne – do
układania ich w piramidki.
Żydowskiego Muzeum GaliInformacje pojawią się w zacja za „Wydarzenia dla dzieci
przyjaźnionych placówkach
podczas 26. Festiwalu Kuledukacyjnych i kulturalnych,
tury Żydowskiej”, w kategorii
w Internecie i na tablicach
Muzyka – do Filharmonii im.
ogłoszeń Rady Dzielnicy
Karola Szymanowskiego za
III. Zapraszam do udziału
„Spotkania z Panią Melodią. Wszyscy nominowani w kategorii Logika. Fot. Anna Szymańska
i wspólnej zabawy!
Zajęcia umuzykalniające dla
dzieci niepełnosprawnych”, w kategorii Ruch ka konkurencja, Jury poza Słonecznikami za
– do Centrum Sportowo-Edukacyjne Ska- „Festiwal Gier Logicznych” wyróżniło także
Mateusz Drożdż
kAnka – z ul. Fiołkowej 15 w naszej Dzielnicy Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu
III – za „Pełzające Gąsieniczki”, w kategorii MOCAK za „Światło cień – gra terenowa”,
Dzielnicy III Prądnik Czerwony
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