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FESTIWAL PIOSENKI FRANCUSKIEJ
W piątek 18 listopada w SCENIE „i”  odbył się fi nał  XVIII  Krakowskiego 

Młodzieżowego Festiwalu Piosenki Francuskiej. Impreza to autorski projekt 
nauczycielki języka francuskiego Pani Anety Wojtaszek realizowany od 2004 
roku przez Młodzieżowy Dom Kultury im Andrzeja Bursy w Krakowie we 
współpracy z Instytutem Francuskim.

Od 2016 Festiwal jest imprezą 
międzynarodową dzięki podjętej 
współpracy z organizacjami Allian-
ce Française z Ostrawy, Bańskiej 
Bystrzycy i Budapesztu.  Grono 
patronów poszerzyło się o Towarzy-
stwo Przyjaźni Polsko- Francuskiej, 
Polskie Towarzystwo Straussowskie 
i Szkołę Językową Online e-lingwi-
sta. Ideą Przeglądu jest promocja ję-
zyka francuskiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem jego melodyjno-
ści, oraz kształtowanie wrażliwości 
muzycznej młodych wykonawców. 
Nad koordynowaniem  działań nie-
zmiennie czuwa Aneta Wojtaszek.

W piątkowym fi nale  wokaliści  
mierzyli się  ze sobą w trzech ka-
tegoriach  wiekowych: 14 i mniej, 
15 do 17 oraz 18 plus.  Rywaliza-
cje cechował bardzo wysoki po-
ziom przygotowania. Zwyciężyli i 
statuetkę „Paryskiego Wróbelka” 
otrzymali: w pierwszej  kategorii 
Adriana Sublardová  - Słowacja, w 
drugiej czeski band w składzie Te-
reza Slončíková, Samuel Mikeš, Jan 
Jedlička, Adéla Pásztorová a  w trze-
ciej Daniela Veličková – Czechy. 
Grand Prix wyśpiewała Kristína 
Krajčíková ze  Słowacji, Nagrodę  
wręczyła Ewa Szpakowska, starszy 

inspektor z Biura  Współpracy Za-
granicznej w Kancelarii Prezydenta 
Miasta Krakowa. 

Nagrodę  „Złotej Nutki” przyzna-
waną przez Polskie Towarzystwo 
Straussowskie otrzymała Kinga Ku-
dła z Olkusza. Prezes Towarzystwa 
Pani Jolanta Suder przekazała Lau-
reatce zaproszenie do występu wraz 
z Orkiestrą  „Obligato” pod batutą 
Jerzego Sobeńki.  Podczas jednego 
z noworocznych koncertów w  Te-
atrze Juliusza Słowackiego, Laure-
atce zostanie uroczyście  wręczona 
statuetka ZŁOTEJ NUTKI. 

Poziom prezentacji w połączeniu 
z niezwykłą atmosferą sprawił iż 
większość z obecnych,  czeka już z 
niecierpliwością na kolejną edycje, 
czego potwierdzeniem  wydaje się 
być reakcja publiczności na śpiewa-
ną, poza konkursem, przez najmłod-
szego pracow-
nika MDK. 
polską wersję 
utworu „C’est 
si bon”.  

Radek R

TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Tradycyjnie już listopad  był 
okazją do uczczenia na sportowo 
Święta Niepodległości. Na obiek-
tach  sportowych Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr. 5, na osie-
dlu Oświecenia 30, 9 listopada, 

odbył się więc Turniej Niepodle-
głości Szkół Podstawowych z te-
renu Dzielnicy XV Mistrzejowice.

W piłce siatkowej dziewcząt wzię-
ło udział 5 szkół (SP nr 89, 126, 

85, 144 i 130). Zwyciężyła Szkoła 
Podstawowa nr 130 przed SP 144 i 
89, miejsce IV – SP 126, a miejsce 
V – SP 85.

W halowej piłce nożnej chłopców 
wzięło udział 5 zespołów szkolnych 

(SP nr 85, 89, 126, 
144, 130). Tu rów-
nież zwycięstwo 
przypadło gospoda-
rzom, SP 130 przed 
SP 144 i 126, IV  SP 
85, V – SP 89.

Najlepszym strzel-
cem bramek zo-
stał Jakub Skiba ze 
Szkoły Podstawo-
wej nr 130. Nato-
miast  MVP siatka-
rek została Milena 
Morawska również 
z SP nr 130.

Trzy najlepsze ze-
społy siatkówki i 
piłki nożnej zostały 
nagrodzone piłka-
mi, okolicznościo-
wymi medalami i 
dyplomami. 

Wszyscy uczestni-
cy turnieju w liczbie ok. 100 osób, 
otrzymali okolicznościowe plecacz-
ki z nadrukiem i logo Dzielnicy XV 
Mistrzejowice, napoje, batony i 
smaczną pizzę.

Nagrody zostały wręczone przez 
dyrektorkę Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 5, mgr Magdalena Ku-
bicka oraz prezesa Małopolskiego 
Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej, Leszka Tytko.

Turniej prowadzili wykwalifi ko-
wani sędziowie – Pan Leszek Ciuła 
i Stanisław Jamróz, a obsługę tech-
niczną zabezpieczyli Katarzyna 
Szwed i Tadeusz Kowalczyk.

Organizowane wydarzenie dało 
możliwość uczestnikom indywi-
dualnej i zespołowej rywalizacji, 
sprawdzenia własnych umiejętności 
oraz oceny osiągniętych wyników. 
Sportowa i koleżeńska atmosfera 
podkreśliła rangę turnieju. 

Fotorelacja z turnieju znajduje się 
pod niżej zamieszczonym linkiem:

https://photos.app.goo.
gl/9pJ77xVWyHFnuvbe9 

Leszek Tytko
Koordynator turnieju
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