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XIII MAŁOPOLSKIE WARSZTATY CHÓRALNE
HEJ OD KRAKOWA JADĘ

Już po raz trzynasty dziecięce 
i młodzieżowe chóry z Małopol-
ski spotkały się na dwudniowych 
warsztatach, aby przygotować 
repertuar, który wspólnie zapre-
zentowały na scenie, w koncercie 
fi nałowym Małopolskich Warsz-
tatów Chóralnych. Tym razem 
w nowohuckim Teatrze Łaźnia 
Nowa. 

Motywem przewodnim tegorocz-
nej edycji była muzyka ludowa Ma-
łopolski. W szczególności Krakowa 
i okolic. Tegoroczne warsztaty do-
fi nansowała Rada Dzielnicy XVI 
Bieńczyce.

Oprócz zajęć merytorycznych, 
było też dużo zabawy i wspólnie 
spędzonego czasu. W sobotę uczest-
nicy zwiedzali opactwo Cystersów 
w Mogile. Spacerowali po klasztor-
nych ogrodach, odwiedzili muzeum 
i wysłuchali ciekawych opowieści o 

historii mogilskich Cystersów. 
To były intensywne dwa dni wy-

pełnione pracą, ale i wspólną zaba-
wą. Uczestnicy warsztatów gościli 
w nowohuckim Domu Utopii, gdzie 
wspólnie z nauczycielami akade-
mickimi pracowali nad repertuarem, 
który zaprezentowali podczas kon-
certu fi nałowego. Było to efektowne 
widowisko wypełnione barwnymi 
strojami ludowymi, skocznymi me-
lodiami oraz wspólnym śpiewem i 
tańcem. Oprawę taneczną fi nałowe-
go pokazu przygotował  Międzysz-
kolny Zespół Pieśni i Tańca Krako-
wiak.  

Koncert fi nałowy pt. „Hej od Kra-
kowa jadę” odbył się w niedzielę, 
30 października, pod patronatem 
honorowym Ireneusza Rasia, posła 
na Sejm RP.

Źródło i zdjęcia: MKD im. J. 
Korczaka

SPORT DLA WSZYSTKICH
Dziecięca liga Muaythai

W minioną niedzielę, w sali Szko-
ły Mistrzostwa Sportowego Mar-
cina Gortata, na osiedlu Kościusz-
kowskim, po raz kolejny odbyła się 
Dziecięca Liga Muaythai. W ramach 
tych rozgrywek przeprowadzono 
także Turniej o Puchar Smoka Wa-
welskiego dla dzieci i młodzieży 
dotkniętej autyzmem.

Takie zawody to ewenement w 
skali naszego kraju. Pokazały jed-
nak, że sport, w szczególności zwią-
zany z walką, jest dla wszystkich! 
Jednym z gości honorowych zawo-
dów był Bogdan Dąsal, Pełnomoc-
nik Prezydenta Krakowa ds. osób 
niepełnosprawnych.

Shadow boxing, czyli poszczegól-
ne uderzenia na punkty, kick pads, 
czyli wielokrotne w tempie kopanie 
w tarczę i ćwiczenia dzieci z ich ro-
dzicami – to elementy niedzielnych

zawodów, w których startowały 
przede wszystkich 60 dzieci z Klu-

bu Sportowego Maximus. Nie za-
brakło jednak 20 dzieci z zaprzyjaź-
nionego Klubu Sportowego Warrior 
z Chrzanowa.

- Była to fajna, sportowa rywali-
zacja, w której uczestnicy dawali 
z siebie wszystko – mówił po za-
wodach Marek Hohenauer, propa-
gator tej sztuki walki Po nich do 
rywalizacji przystąpiło 30 dzieci z 
różnym spectrum autyzmu. Emo-
cji, obserwując ich pokazy, nie krył 
pełnomocnikk Bogdan Dąsal. Od 
lat zajmujący się w Urzędzie Miasta 
Krakowa problematyką osób nie-
pełnosprawnych.

- Myślę, że wszystko świetnie się 
udało. Klub jest wdzięczny za po-
moc ze strony Dzielnicy Bieńczyce 
– podkreślał Rafał Ślusarz, szef KS 
Maximus i jego główny trener.

Uczestnicy zawodów otrzymali 
medale i dyplomy.

Fot. Zygmunt Bińczycki


