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Skośnooki smok w Wieliczce

Podczas prawdopodobnie jedynej na świecie, podziemnej ceremonii powitania

Chińskiego Nowego
Roku, komora
„Warszawa” i „Jana Haluszki” pękały w szwach. Festiwal przyciągnął miłośników kultury
Dalekiego Wschodu z całej Polski. Na imprezę przybyło także mnóstwo rodowitych
Azjatów i goście honorowi, m.in.: Starosta Wielicki – Jacek Juszkiewicz, Prezes Polskiego
Związku Wushu – Dariusz Piwowarski, dyrektorzy „Instytutu Konfucjusza” - dr Bogdan
Zemanek i pan prof. Sun Zhongli oraz przedstawiciel ambasady chińskiej prof. Li Jintao.
Warsztaty języka chińskiego, kaligrafii, wschodnich gier, orgiami i chińskich wycinanek
to tylko niektóre z atrakcji tegorocznego spotkania z kulturą i tradycją chińską. Chętni
mogli także skosztować tradycyjnie zaparzonej, zielonej herbaty, poznać podstawy Kung
Fu Choy Lee Fut i nauczyć się technik samoobrony oraz zrelaksować podczas łagodnych

ćwiczeń
ruchowo – oddechowych Tai Chi
Chuan i Lohan Qigong pod okiem doświadczonych instruktorów. Zainteresowaniem
cieszyły się także festiwalowe wykłady i prezentacje multimedialne. Omówiono min.
kuchnię świąteczną w Chinach, chińskie ogrody oraz symbolikę chińskiego horoskopu.
Oblegane były również stanowiska wróżbiarskie, do których ustawiła się długa kolejka
osób, chcących poznać chińskie przepowiednie i tajemnice przyszłości.
Jednak najbardziej spektakularne i oczekiwane wydarzenia festiwalowe miały miejsce
podczas Gali Finałowej. Pokazy Kung Fu Choy Lee Fut w wykonaniu Mistrzów Świata,
Europy i Polski z MKS Kung Fu i Szkoły Sztuk Walki Kung Fu „Lung” publiczność
oglądała z zapartym tchem. Zachwyt wzbudzała muzyka, choreografia, wykonanie –
wszystko na najwyższym poziomie! Gromkimi brawami widzowie nagrodzili również

pozostałych artystów tj. Liao
Tingting
(taniec chińskiej mniejszości narodowej), Liao Chia – Wen i Mathew Peeters (chińska gra
sprawnościowa „diabolo”), Yang Xiaoyang (opera pekińska) oraz zespół muzyczny "The
30th of July”.
Tradycja wielickich obchodów sięga roku 2002 r. Inicjatorem i głównym organizatorem
tego spektakularnego wydarzenia jest Młodzieżowy Klub Sportowy Kung Fu oraz Szkoła
Sztuk Walki Kung Fu „Lung” z Wieliczki. Wsparcia finansowego temu wydarzeniu
udzielili: Gmina Wieliczka oraz Powiat Wielicki. Patronat honorowy nad wydarzeniem
objęli: Starosta Wielicki - Jacek Juszkiewicz, Burmistrz Wieliczki – Artur Kozioł oraz

Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” – Kajetan
d'Obyrn.
Niewątpliwie zasłużone podziękowania za wspaniałe widowisko oraz szeroką działalność
sportową na zakończenie festiwalu złożył Tomaszowi Chabowskiemu i Jego żonie –
Sabinie Goraj – Chabowskiej, Prezes Polskiego Związku Wushu – Dariusz Piwowarski.
Podczas festiwalu oficjalnie poinformował on także o zaszczytnym powołaniu Tomasza
Chabowskiego do kadry sędziowskiej, a Jego podopiecznych – Roberta Krawczyka i
Agnieszki Gaczoł, do reprezentowania Polski na XIII Mistrzostwach Europy Wushu.
Mistrzostwa odbędą się już w marcu 2010 r., w Antalya, w Turcji. Trzymamy mocno
kciuki i życzymy powodzenia!
GONG XI FA CAI ! – SZCZĘŚLIWEGO CHIŃSKIEGO NOWEGO ROKU!

