Młode talenty
2021-11-08
Dzięki mądremu wspieraniu młodych osób, wyróżniające ich talenty będą miały szansę rozwijać się w dobrym kierunku. Podopieczni
projektu potrzebują pomocy ludzi dobrej woli - szukamy firm lub osób prywatnych, które będą w stanie wesprzeć finansowo zajęcia,
kursy i warsztaty czy pomoce naukowe, dzięki którym dzieci będą mogły zrealizować swoje pasje i marzenia.
Dowiedz się jak pomóc tutaj

Podopieczni projektu w roku szkolnym 2021/2022:
Jan Czekaj
MATEMATYKA/TECHNIKA, lat 9

Od I klasy szkoły podstawowej bierze u
matematycznych, w których zdobywa
roku został laureatem w Ogólnopolskim
dla klas III. Interesuje się matematyką
mechatroniką; czyta książki o wynalaz
motoryzacji. W przyszłości chciałby zo
W wolnych chwilach gra w piłkę nożną
"Jadwiga", lubi gotować i jeździć na row

Gabriela Czerwiec
TANIEC TOWARZYSKI, lat 8

Gabrysia przygodę z tańcem rozpoczęła
baletu, który pozwolił na naukę świadom
oraz precyzji i gracji ruchów. Aktualnie r
tańca towarzyskiego. Systematycznie u
tanecznych oraz turniejach tańca w okrę
jest regularnie nagradzana. W czerwcu
taneczną G, a w kolejnym turnieju decy
przekwalifikowana do klasy F, z uwagi n
taneczne. W przyszłości Gabrysia chciał
także zdobyć klasę taneczną S.

Nikol Filipowska
BALET, lat 13

Nikol stawiała pierwsze kroki na tanecz
dziecko. Od początku swoje zaintereso
tańca klasycznego. Od kilku lat z dużym

swoje marzenia w Konserwatorium Tań
Dwukrotnie przeskoczyła kolejne etapy
przeniesienia do klas o wyższych wyma
nagradzana stypendiami za postępy, p
pasję do tańca klasycznego. W roku 20
programu „zostań solistą”. W 2019 r. ja
miejsce w Międzynarodowym Konkursie
Wielokrotnie występowała z baletem C
„Balet o kawie”, tańcząc na deskach te
Nikol bierze czynny udział w licznych o
o udziale w konkursach i występach na
świata. W przyszłości pragnie nauczać

Wiktoria Gowin
ŚPIEW, lat 13

Wiktoria ukończyła szkołę muzyczn
poprzecznego. Systematycznie rozw
obozach muzycznych, warsztatach
zajęcia z improwizacji głosem. Opró
fortepianie oraz gitarze. W roku szk
uczęszczała na indywidualne lekcje
Krakowskim Chórem Dziecięcym or
Musicalu. Zakwalifikowała się do pó
Piosenki. Swoją przyszłość wiąże ze
aktorstwem. W ramach projektu MD
organizowanych przez Centrum Kul

Maria Góral
KOSZYKÓWKA, lat 14

Marysia od 2017 roku chodzi do kla
dziedziną sportu jest koszykówka.
razem z drużyną pierwsze miejsce
została powołana do szerokiej kadr
Regularnie bierze udział w rozgryw
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzie

Michał Jakubiak
MATEMATYKA, lat 12

Michał na poziomie ponadprzeciętn
rozwiązywanie zadań logicznych, po
relacji, w jakich pozostają względem
rozwinięte umiejętności w zakresie
szacowania i rozwiązywania zadań o
Ma bardzo dobrą pamięć, szybko do
matematycznych w głowie. Bierze u
matematycznych. Łatwo przyswaja
zakresie matematyki i informatyki.
wciągające. Michał uwielbia odkryw
bardzo dużo książek o różnorodnej
informatyka, którą rozwija w trakcie

Gabriel Kasiński

WSPINACZKA SPORTOWA, lat 1

Wspinaczka sportowa to wielka pas
od 7 roku życia. Jego ulubiona dysc
oprócz umiejętności wspinaczkowy
rozwiązywania trudnych problemów
zawodnik Polskiego Związku Alpiniz
Sportowego "Move" bierze udział w
ogólnopolskich zawodach wspinacz
niejednokrotnie odnosi sukcesy. Na
osiągnięciem jest zajęcie II miejsca
PZA w 2019 r. oraz III miejsca w kla
2020 r. Jednym ze sportowych mar
przepiękne rejony wspinaczkowe S
także stworzenie swojej domowej b
się kiedy tylko przyjdzie na to ocho

Zuzanna Kępa

uzdolnienia wokalno-aktorskie,

Zuzanna śpiewa od zawsze i wszęd
grać na gitarze. Aktualnie rozwija s
pracuje nad emisją głosu oraz eksp
artystycznego. Muzyka pozwala jej
emocji, których nie da się zawsze u
rozwija w MDK im. J. Korczaka w Kra
licznych konkursach wokalnych ora
największy sukces to zajęcie II i III m
Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Nie

roku. W przyszłości chciałaby zosta

Hanna Korzeniowska

NAUKI ŚCISŁE, JEŹDZIECTWO, la

Hania jeździ konno odkąd ukończył
jeździeckich doskonali swoje umieję
czerwcu 2021 r. wzięła udział w sw
parze z koniem Kastello w stadninie
uzdolnienia w kilku obszarach. Jej m
precyzja, logiczne myślenie i samoz
wykorzystuje w konkursach matem
Krakowska Matematyka i innych) o
uwielbia tworzyć, ma wiele pomysłó
urzeczywistnienie ich. Na co dzień
nastolatką, marzącą o własnym kon
wykorzysta swoje zdolności (lekarz
nauczyciel).

Jakub Miechowski
PIŁKA NOŻNA, lat 13

Jakub trenuje piłkę nożną od I klasy
Krakus Nowa Huta. Brał udział w lic
memoriałach i minimistrzostwach. O
jako najlepszy zawodnik klubu. Ma
"Króla strzelców" (2018). Kuba chci
Piłka nożna to jego wielka życiowa

Patryk Niemkiewicz
NAUKI ŚCISŁE, lat 10

Patryk interesuje się zagadnieniam
liczy, ma dobrą pamięć do liczb, my
bierze udział w konkursach matema
zajęcia MathRiders (matematyka m
są także szachy. Patryk uczęszcza d
bierze udział w turniejach szachowy
podium.

Julia Parczewska

TALENT MUZYCZNY, plastyczny,
10

Julia posiada talent zarówno w dzied
artystycznych. Na obu płaszczyznac
wielu konkursów, takich jak Kangur
Matematyczny, Wielka Liga Czyteln
plastyczne. Niedawno zajęła 2 miejs
konkursie Alfik Matematyczny, nato
Artist Contest została zakwalifikowa
międzynarodowego, zajmując 2 mie
pracowitą, radosną i pełną pasji dzie
rozpoczęła swoją przygodę z muzyk
Odkryła w tym swoją pasję i dzięki z
rozpoczęciu nauki w szkole muzyczn
rozwijać. W wolnym czasie lubi czyt

Marianna Pazhik
SKRZYPCE, lat 12

Jest niezwykle utalentowana muzyc
roku życia. Posiada absolutny słuch
wygrała swój pierwszy konkurs skrz
ponad 20 pierwszych nagród w ogó
konkursach muzycznych. W 2020 ro
na V Międzynarodowym konkursie w
Violin", I miejsce na IX Międzynarod
Art” w Moskwie, zdobyła Nagrodę G
Konkursie „Gold Europe/Stars 2020
Międzynarodowym Konkursie „Nouv
nagrodę na VIII Młodzieżowym Konk
Wrońskiego w Tomaszowie Mazowi

Izabela Piekarczuk

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, la

Gimnastyka artystyczna dla Izabeli
jej rozwijać się akrobatycznie jak i t
gimnastykę od ponad 3 lat. Na zaw
pokazach indywidualnych z przybor
układach zbiorowych. Marzeniem Iz
zawodach grup zawodowych. Iza ch

uwielbia ćwiczyć i zdobywać nowe u
niedalekiej przyszłości pozwolą jej z
pięknej dyscyplinie.

Paweł Piróg
TENIS STOŁOWY, lat 13

W dziedzinie sportowej jest indywid
uprawiając tenis stołowy. W tej dys
poziomie wojewódzkim w swojej ka
miejsce w Indywidualnych Mistrzost
podwójnej oraz 5 miejsce w indywid
Województwa Młodzików w grze po

Tymon Sidor
MATEMATYKA, lat 14

Tymon od najmłodszych lat wykazu
matematyczne. Corocznie bierze ud
olimpiadach i konkursach matemat
wyniki. Stale rozwija swój talent po
indywidualnych, podczas których re
matematyki dostosowany do jego p
rozwiązuje trudne i nietypowe zada
podejściem do zagadnień i problem
roku szkolnym planuje udział w war
przygotowując się do Matematyczn
Małopolskiego Konkursu Matematyc
grę w szachy oraz gry komputerow

Dominik Sitek
UZDOLNIENIA PLASTYCZNE, lat

Dominik już od najmłodszych lat lub
małe rzeźby z plasteliny. Chętnie bi
konkursach plastycznych i osiąga su
obserwatorem otaczającego go świ
dekoracje i kompozycje z gazet. Lub
prace techniczne z różnych materia
ceramiczne. Jego prace wyróżnia ci

wyczucie koloru, proporcji i duża lic
zostać sławnym artystą.

Zofia Spyt
JĘZYKI, MATEMATYKA, lat 14

Zosia od najmłodszych lat wykazuje
oraz logistyczno-matematyczne. Jes
konkursów języka angielskiego i nau
uczy się języka hiszpańskiego, w któ
widoczne postępy. Swoją przyszłość
będzie mogła wykorzystać swoje tal
bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Pa

Agata Szyrszeń

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, lat

Agata trenuje gimnastykę od 5 roku
Kraków. Kocha to, co robi. Rozwijają
na treningach 5-6 razy w tygodniu p
zawody w Polsce i za granicę, odnos
większych jest m.in. zdobycie Wicem
zbiorowych pod koniec 2019 roku or
Mistrzostwach Polski Juniorek w Ukła
roku. Gimnastyka jest jej pasją, uwie
trudnych elementów z piłką, maczug
skakanką. Pomimo ciężkiej pracy pr

Jan Wajda
Sport: JU-JITSU, lat 11

Janek swoją przygodę z Ju-Jitsu rozpo
miesiącach trenerzy zaobserwowali
zdobywał najwyższe miejsca na zaw
Dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polsk
2020), zajmował także najwyższe lok
dzieci i młodzieży w Ju-Jitsu sportow
powiatowej i wojewódzkiej. Jego mar
Mistrzostwa Polski w ju-jitsu jako sen
2028 roku.

Oliwia Wójcik
ŚPIEW, lat 11

Oliwa śpiewa od przedszkola. Pierws
międzyszkolny konkurs piosenki "Za
Nowohucki konkurs kolęd i piosenki
zdobyła wyróżnienie w XXIII konfron
Rozśpiewana Wola w 2019 roku. Ak
zajęcia śpiewu w MDK Korczaka i bie
konkursach wokalnych. Marzy, by zo
Eurowizji i Voice of Poland.

Marie-Magdalene Zemełka

uzdolnienia wokalno -ligwistycz

Finalistka Międzynarodowego Konku
Voice", Międzynarodowego Festiwal
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
udział także w wokalnych konkursac
uczennicą szkoły muzycznej I stopn
się gry na klarnecie. W krakowskim
uczestniczy w zajęciach gry na pian
kontynuować naukę na kierunku Wo
umiejętność gry na fortepianie.

Kacper Żuwała
NAUKI ŚCISŁE, lat 10

Kacper interesuje się naukami ścisł
matematyką oraz informatyką. Spra
techniki rachunkowe do rozwiązywa
matematycznych. Systematycznie b
matematycznych. Pragnie rozwijać
programowania robotów. W wolnym
jeździ na rowerze.
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