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ŚWIĘTO DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE „POŻEGNANIE LATA” – UDANE!
W sobotę 10 września 2022 r. Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, na 
zlecenie Rady i Zarządu Dzielnicy XV, zorganizowało „Pożegnanie lata” na 
Plantach Mistrzejowickich. Organizatorzy z radością witali dzieci i młodzież 
a nawet całe rodziny. Na uczestników czekały różnorodne atrakcje przy-
gotowane przez Centrum Młodzieży im. Dr H. Jordana: występy zespołów 
tanecznych i muzycznych, zabawy dla przedszkolaków, zajęcia rekreacyjno-
-sportowe, teatralne przebieranki i warsztaty rzemiosła artystycznego oraz 
konkursy z nagrodami. Każdy mógł też posilić daniami oferowanymi przez 
food trucki i skorzystać z szerokiej oferty smacznych przekąsek. Imprezę 
można było pożegnać wykonując w foto-budce pamiątkowe zdjęcie.

Podczas pikniku swoją ofer-
tę prezentowały różne instytu-
cje i fi rmy: Centrum Młodzieży 
proponowało zapisy na zajęcia 
pozalekcyjne dla dzieci i mło-
dzieży, Orifl ame zachęcało do 
skorzystania z porad kosmetycz-
nych, a Floreally oferowało bi-
żuterię z kwiatów i żywicy oraz 
świece sojowe. Dużo radości 
przyniosły też animacje szczu-
dlarzy, którzy zabawiali naj-
młodszych bańkami mydlanymi 
i chustą animacyjną. 

Sponsor imprezy „Wawel-
-Service – inwestycja Piasta 
Park – gdzie miasto łączy się z 
naturą”

zapraszał dzieci do wzięcia 
udziału w bardzo atrakcyjnej 
grze terenowej. Należało wy-
konać kilka zadań, np. malo-
wać kartonowe domki, układać 
puzzle, pokonać tor przeszkód, 
szukać skarbu… Zbierało się 
pieczątki, a na koniec wygrywa-
ło nagrody.

Innego rodzaju atrakcje zapro-
ponowali strażacy, policjanci. 
Pierwsi z nich, strażacy z jed-
nostki nr 7, przyjechali samo-
chodem ratowniczo-gaśniczym. 
Z kolei policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego oraz VII Ko-
misariatu zaprezentowali super-
nowoczesny motor oraz samo-
chód wraz ze sprzętem. Ponadto, 
na stanowisku policyjnym moż-
na było rozwiązywać zadania 
związane z bezpieczeństwem na 
drodze. Nie zapomnimy też kon-
kursów i zadań przygotowanych 
i przeprowadzonych przez Wy-
dział Profi laktyki Straży Miej-
skiej. Nowością tegoroczną były 
gry i zabawy dotyczące zasad 
segregacji odpadów przeprowa-
dzone przez Miejskie Przedsię-
biorstwo Oczyszczania.

Stowarzyszenie Malta Służba 
Medyczna prezentowała sprzęt 
w karetce, przeprowadzała szko-
lenia z pierwszej pomocy na 
fantomach, zapewniała opiekę 
lekarską wszystkim uczestnikom 
a Boss Protection Group - bez-
pieczeństwo.

Impreza rozpoczęła się o godzi-
nie 15.00, wraz z pojawieniem 
się na scenie młodych artystów. 
Jako pierwsi zaprezentowały się 

przedszkolaki z Przedszkola nr 
131, a później wystąpili repre-
zentanci szkół podstawowych nr, 
89, 144, 85 i 126 - były piosenki i 
tańce. Po nich  publiczność okla-
skiwała,  Zespół Pieśni i Tańca 
„Małe Słowianki” z Centrum 
Młodzieży oraz ZPiT „Nowa 
Huta” z Nowohuckiego Centrum 
Kultury. Prezentowała się także 
solistka z piosenką aktorską, trio 
gitarowe oraz Zespół Muzyczny 
w których skład wchodzą uczest-
nicy zajęć w Centrum Młodzie-
ży. Podczas dnia Mistrzejowic 
nie zabrakło również miejsca dla 
sportu: zobaczyliśmy zmagania 
judoków z CM i zawodników - 
reprezentantów naszego kraju na 
zawodach międzynarodowych 
Muaythai ze Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej MAXIMUS. 
Wieczorem natomiast zamiast 
zespołu Gosia Markowska Band 
w centrum uwagi znalazła się 
burza, która skutecznie uda-
remniła występ naszej gwiazdy. 
Miejmy nadzieję, że zagrają dla 
nas za rok!

Na pożegnaniu lata w Mistrze-
jowicach nie mogło zabraknąć 
włodarzy naszego miasta -  Za-
stępcy Prezydenta Miasta Kra-
kowa Andrzeja Kuliga, Posła na 
Sejm RP Aleksandra Miszalskie-
go, Radnych Miasta: Kazimierza 
Chrzanowskiego i Sławomi-
ra Pietrzyka, a także Radnych 
Dzielnicy XV, z przewodniczą-
cym Markiem Hohenauerem na 
czele oraz Dyrektora Centrum 
Młodzieży im. Dr H. Jordana 
Bartłomieja Kocurka – organiza-
tora wydarzenia. 

Dziękujemy sponsorom impre-
zy, w tym Wawel Service (www.
wawel-service.pl),  Park Wod-
ny, Orifl ame, za ufundowanie 
licznych nagród konkursowych 
a także Klubowi Kuźnia Ośrod-
ka Kulturzy im CK Norwida za 
współpracę.

Impreza Święto Dzielnicy XV 
„Pożegnanie lata” przebiegła w 
atmosferze zabawy, przy dosyć 
kapryśnej pogodzie, lecz, jak 
zwykle wspaniałej frekwencji. 

     
Małgorzata Surma

Centrum Młodzieży im. dr. 
H. Jordana


