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ŚWIĘTO TALENTÓW 2017 W DZIELNICY IX
Grand Prix rozdane
Centrum Sztuki Współczesnej Solvay przy ulicy Zakopiańskiej w Krakowie w dniu 9 czerwca 2017 roku
gościło na Święcie Talentów uczestników i laureatów I edycji konkursu Talent Łączy Pokolenia 2017.

W

czasie uroczystości wręczone zostały dwie nagrody główne: Grand
Prix dla Talentu, którą przyznano Jakubowi Gajdzie, oraz Grand Prix dla Mistrza, którą wręczono Pani Janinie Mordawskiej.
Nagrody uczestnikom i laureatom konkursu wręczali członkowie Kapituły
Nagrody Talent Łączy Pokolenia 2017:
Dyrektor Gimnazjum Nr 24 Pani Magdalena Piwowar, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Nr 6 Pani Renata Dubiel, radny Dzielnicy IX i Przewodniczący Komisji ds. Edukacji Kultury i Tradycji Rady Dzielnicy IX Pan Leszek Siwiec oraz przewodniczący Zarządu i Rady Dzielnicy IX Pan
Jan Stanisław Pietras.
Po części oﬁcjalnej uczestnicy konkursu i zaproszeni goście mogli obejrzeć
występy zespołów tanecznych związa-

nych z CSW Solvay. Tańce do muzyki
klasycznej wykonał Zespół DA CAPO
a Zespól PECEDANCE zaprezentował
układ tańca nowoczesnego.
Organizatorzy Święta Talentów gratulują i dziękują za udział uczestnikom
i laureatom konkursu oraz wszystkim
Państwu, którzy zechcieli wziąć udział
w spotkaniu.
Dziękujemy także członkom Kapituły
Nagrody i członkom Jury, którzy uczestniczyli w wypracowaniu formuły konkursu i poświęcili swój czas na udział
w kilku spotkaniach poprzedzających
rozstrzygniecie konkursu oraz ﬁnałową
uroczystość.
Podziękowania kierujemy do Pawła Garyckiego, ucznia trzeciej klasy Gimnazjum Nr 24, który podjął się
trudu prowadzenia spotkania w dniu
9 czerwca.

UCZESTNICY I LAUREACI
KONKURSU TALENT
ŁĄCZY POKOLENIA 2017
KATEGORIA TALENT
Nagroda Grand Prix dla Talentu
Zoﬁa Brydak
– uczennica klasy szóstej Szkoły Podstawowej Nr 56 w Krakowie w ZSO
Nr 17
Zosia jest osobą o wszechstronnych
zainteresowaniach i pasjach artystycznych: plastycznych, tanecznych, aktorskich i ﬁlmowych. Prawdziwy człowiek
renesansu! Od 7. roku życia tańczy
w balecie… Pozostałe pasje realizuje
w międzyczasie.

Święto Talentów, uroczyste rozdanie nagród w I edycji konkursu Talent Łaczy Pokolenia
2017. Od lewej: Renata Dubiel – Dyrektor SOSW Nr 6, Paweł Garycki – konferansjer w czasie
Święta Talentów, Alicja Kapcia – Dyrektor ZSO Nr 17, Leszek Siwiec – radny Dzielnicy IX,
Krystyna Dudek – Dyrektor SP Nr 95, Bożena Szymeczko – kierownik ﬁlii 34 Biblioteki Kraków,
Magdalena Piwowar – Dyrektor Gimnazjum Nr 24, Renata Grotowska – radna Dzielnicy IX,
Janina Mordawska – Laureatka Grand Prix dla Mistrza 2017, Jan S. Pietras – Przewodniczący
Zarządu i Rady Dzielnicy IX, Jakub Gajda – Laureat Grand Prix dla Talentu 2017, Beata Miszta –
nauczyciel Gimnazjum Nr 24, nominowana do Nagrody, Wiktoria Sulikowska – nominowana do
Nagrody, Piotr Szydłak – nominowany do Nagrody, Katarzyna Jeleń – mama Radosława Jelenia,
nominowanego do Nagrody, Piotr Brydak – tata Zoﬁi Brydak, nominowanej do Nagrody
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Radosław Jeleń
– uczeń trzeciej klasy Gimnazjum
Nr 81 w Krakowie w ZSO Nr 17
Pasją Radka jest malarstwo. Szczególnie interesuje go pejzaż i martwa
natura. Jego prace zostały docenione
w wielu konkursach plastycznych.

udział w licznych projektach realizowanych przez szkołę a zaangażowanie Pani Beaty w pracę z młodzieżą
potwierdza fakt, że także jako absolwenci, uczniowie nadal uczestniczą
w działaniach inspirowanych przez
ich nauczyciela.

Piotr Szydłak
– uczeń trzeciej klasy Gimnazjum
Nr 63 w Krakowie
Zainteresowania Piotra koncentrują się na elektronice i konstruowaniu nowych urządzeń. W wieku
13 lat skonstruował pierwszy model związany z elektroniką: makietę
przedstawiającą skrzyżowanie ulic
w mieście, a rok później rozpoczął
swoja przygodę z udoskonalaniem
roweru. Oprócz konstruowania nowych urządzeń jest stałym gościem
stron internetowych pokazujących,
jak coś działa? Marzy, aby swoją naukę kontynuować w technikum na
kierunku mechatronika a następnie
chce studiować na AGH lub Politechnice Krakowskiej.

Jacek Kucharski
Harcmistrz Ryszard Jacek Kucharski, do roku 1970 związany z Borkiem Fałęckim, z harcerstwem zetknął się w 1952 roku. Po przejściu
na emeryturę zawodową w 2013 roku założył w Samorządowym Przedszkolu Nr 95 w Krakowie pierwsze
w Polsce gromady zuchowe: Wilczki i Krasnalki. Na zbiórki dojeżdża
z Katowic, gdzie obecnie mieszka.
Druh Jacek jest wyróżniony wieloma orderami i odznaczeniami, w roku 2017 – Orderem Uśmiechu, przyznanym przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu.

Sulikowska Wiktoria
Prawdziwa pasją Wiktorii jest malarstwo i rysunek.
JAKUB GAJDA
Laureat Nagrody Grand Prix
dla Talentu 2017
– absolwent Gimnazjum Nr 24
w Krakowie, obecnie uczy się
w IV Liceum Ogólnokształcącym
w Krakowie
Jakub interesuje się zabytkową
elektroniką. Z determinacją kolekcjonuje i naprawia odbiorniki retro.
Zainteresowanie zabytkową elektroniką, bogata kolekcja odbiorników
oraz ogromna wiedza na ten temat
została dostrzeżona przez wydawnictwa fachowe, w których Jakub zamieszczał swoje artykuły. Jako uczeń
gimnazjum prezentował swoje zainteresowania, zarażając nimi swoich
kolegów. Uczestniczył także aktywnie
w projektach organizowanych przez
szkołę.
KATEGORIA MISTRZ
Nagroda Grand Prix dla Mistrza
Miszta Beata
– nauczyciel informatyki w Gimnazjum Nr 24 w Krakowie
Pani Beata ma ogromny wpływ na
kształtowanie otwartości uczniów
w poszukiwaniu zainteresowań i rozwijania pasji. Jako nauczyciel bierze
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JANINA MORDAWSKA
Laureatka Nagrody Grand Prix
dla Mistrza 2017
– nauczyciel plastyki w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
Nr 6 w Krakowie
Pani Janina jest organizatorką
konkursów plastycznych o zasięgu wojewódzkim i popularyzatorką
twórczości plastycznej wśród dzieci i
młodzieży. Jej twórczy zapał i oddanie dla sprawy artystycznego kształcenia dzieci z wadą słuchu wpływają
na wybór proﬁlu dalszego kształcenia absolwentów placówki. Uzdolniona plastycznie, niesłysząca młodzież gimnazjalna, podejmuje z powodzeniem naukę w krakowskim
Liceum Plastycznym.
Należy podkreślić, że Pani Janina
poprzez działania artystyczne pielęgnuje wypracowane w szkole tradycje.
Poza godzinami pracy, w ramach kółka plastycznego, wraz z uczniami wykonuje szopki krakowskie, które od
2012 roku zdobywają nagrody w kategorii szopek dziecięcych i młodzieżowych w Konkursach Szopek Krakowskich, organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Pani Janina Mordawska z dużym
zaangażowaniem promuje również
twórczość uczniów niedosłyszących,
organizując wystawy i wernisaże
w lokalnym środowisku oraz współpracując z krakowskimi galeriami
artystycznymi.

Jubileuszowe Podgórskie
Dyktando
19 maja uczniowie podgórskich gimnazjów
wzięli udział w XV edycji Podgórskiego Dyktanda. To jeden z najciekawszych projektów
edukacyjnych, promujący historię i tradycję
Podgórza.
Uczestniczy tegorocznego konkursu zmagali się
z ortograﬁcznymi chochlikami w Gimnazjum
nr 35 przy ul. Limanowskiego, gdzie 15 lat temu
narodził się pomysł tej inicjatywy. Konkursowicze zgodnie z regulaminem pisali dyktando oraz
rozwiązywali ortograﬁczną krzyżówkę Mistrzem
i zwycięzcą Podgórskiego Dyktanda w roku
2017 został Patryk Mitka z Gimnazjum nr 23.
Wśród laureatów znalazła się także uczennica
Gimnazjum nr 24 z Borku Fałęckiego – Weronika Leniarek, której gratulujemy wyróżnienia.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas
spotkania uczestników konkursu oraz gości
w Fabryce "Emalia" Oskara Schindlera. Na
okoliczność jubileuszu ukazało się specjalne wydanie lokalnego periodyku Dzielnicy XIII „Głosu
Podgórza”.
O wyjątkowości Podgórskiego Dyktanda stanowi
połączenie popularyzacji języka ojczystego z
przekazem wiedzy o małej ojczyźnie. Dla uczestników to nie tylko konkurs ortograﬁczny, ale także interesująca lekcja historii i kultury Podgórza.
Wśród tematów wiodących w zeszłorocznych
Podgórskich Dyktandach znajdujemy opowieść
o najmniejszej i najstarszej podgórskiej świątyni:
kościółku św. Benedykta na Wzgórzu Lasoty,
historię Antoniego Matecznego – Czecha, który
został Podgórzaninem – w 80. rocznicę jego
śmierci, wspomnienie ostatniego burmistrza
wolnego miasta Podgórza Franciszka Maryewskiego – w 100. rocznicę połączenia Podgórza
i Krakowa czy też obraz zagłady getta podgórskiego w 1943 r. i związane z wydarzeniem
szczególne podgórskie miejsca. Bohaterem
tegorocznego tekstu dyktanda było powstające
Muzeum Podgórza, którego długo wyczekiwane
otwarcie planowane jest na ten rok.
Podgórskie Dyktando, zapoczątkowane przez
Gimnazjum nr 35 im. Zoﬁi Chrzanowskiej jako
wewnętrzny szkolny konkurs, na stałe wpisało
się w kalendarz wydarzeń kulturalno-edukacyjnych prawobrzeżnej części Krakowa. Dziś realizowane jest we współpracy Gimnazjum nr 35
z podgórskimi dzielnicami w ramach porozumienia „Podgórze Razem”. Honorowy patronat nad
tegoroczną jubileuszową edycją objęli Prezydent
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Małopolski
Kurator Oświaty Barbara Nowak i prof. Walery
Pisarek, który recenzuje teksty Podgórskiego
Dyktanda. Akcję wspiera również od lat Dzielnica IX.
AS
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