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2018 to rok jubileuszu 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.
W całej Polsce zaplanowane zostały tysiące wydarzeń związanych z jego obchodami. Również w naszej dzielnicy placówki oświatowe podjęły szereg ciekawych inicjatyw. Relacje
kilku z nich zamieszczamy w naszym jesiennym magazynie
informacyjnym.
W nawiązaniu to jubileuszu, na okładce mogą Państwo obejrzeć fragment patriotycznego muralu, upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, który powstał w naszej dzielnicy. Projekt autorski
nawiązuje do najważniejszych wydarzeń na terenie Krakowa, Nowej Huty, a przede wszystkim Mistrzejowic. Stanowi on swoistą lekcję historii. Można tam zobaczyć m.in. zajęcie dworca w Płaszowie przez oddziały Antoniego Stawarza,
rozpoczęcie wojny, Żołnierzy Wyklętych. W koncepcji murala
skupiono się też na powstaniu mistrzejowickiego kościoła i osób
zaangażowanych w jego budowę: Ojciec Święty Jan Paweł
II, ks. Józef Kurzeja oraz ks. Kazimierz Jancarz. Graffiti finansowane ze środków dzielnicy, wykonane zostało na sąsiadującej z parafią ścianie garaży w os. Tysiąclecia. Zapraszam
wszystkich do jego oglądnięcia na żywo i chwili refleksji
nad uwiecznionymi na nim wydarzeniami.
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„Niepodległość zaczęła się w Krakowie”

11 listopada 1918 r. zakończyła się I wojna światowa.  
Niemcy podpisali zawieszenie broni, przerwano wszystkie
działania wojenne. Kiedy w 1914 r. wojna się zaczynała, ziemie polskie od ponad stu lat były pod panowaniem zaborców. Władze niemieckie, austriackie i rosyjskie mobilizowały Polaków do swoich armii (prawie 500 tys. spośród nich
zginęło). Koniec wojny przyniósł klęskę Cesarstwa Niemieckiego i Austro – Węgier a Rosja pod rządami bolszewików, którzy przejęli władzę po rewolucji październikowej, była pogrążona w chaosie. Równocześnie,  poparcie dla
odrodzenia niepodległego państwa polskiego dawali zwycięzcy: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja. Splot
takich okoliczności sprzyjał podjęciu działań, których celem
było wyzwolenie ziem polskich spod władzy zaborców.
Kraków był pierwszym polskim miastem, które
zrzuciło obce panowanie. 27 października 1918 r. w sali
Rady Miejskiej polscy posłowie do parlamentu austriackiego podjęli uchwałę o przynależności ziem polskich,
będących w granicach monarchii austriackiej, do Polski.
Dzień później powstała Polska Komisja Likwidacyjna,
która miała przejąć władzę z rąk austriackich. 31 października wydarzenia w Krakowie nabrały dużego tempa. Polscy żołnierze rozbroili garnizon austriacki, przejęli koszary,
arsenały,magazyny wojskowe. Wszędzie wieszano polskie flagi, zrywano czarne orły austriackie i niemieckie
napisy. W południe Polacy przejęli od Austriaków wartę
na odwachu przy Wieży Ratuszowej. Wydarzenie to miało
symboliczne znaczenie, gdyż warta austriacka na Rynku
była znakiem panowania Habsburgów nad Krakowem.  

Tego samego dnia, po rokowaniach z Polską Komisją Likwidacyjną, austriackie dowództwo kapitulowało
i przekazało władzę w mieście w ręce polskie. Komendantem   wojska polskiego został pułkownik Bolesław Roja,
ale dużą rolę w tych wydarzeniach odegrał też porucznik
Antoni Stawarz, który już wcześniej utworzył  wśród polskich żołnierzy stacjonujących w Krakowie tajną organizację niepodległościową,   przy pomocy, której bez jednego strzału opanowano  koszary w Podgórzu i austriacki
odwach. Naczelnicy wszystkich urzędów przybyli do siedziby PKL i oddali się do jej dyspozycji. Władza cywilna
i wojskowa została w Krakowie przejęta bez rozlewu
krwi. W mieście panował entuzjazm. Kronikarz krakowski Klemens Bąkowski w swoim dzienniku napisał: „Polska jest naprawdę! Kraków jest polski. Żołnierze, policjanci chodzą już z orłami polskimi i kokardami”.
Beata Karczewska
Nauczyciel historii
Szkoła Podstawowa nr 89
Korzystano z:
A. Nowak „Niepodległa! 1864 – 1924. Jak Polacy odzyskali Ojczyznę”
J. Bieniarzówna, J.M. Małecki „Dzieje Krakowa. Kraków w latach
1796 – 1918”
A. Garlicki „Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej”
„Kronika Krakowa” praca zbiorowa pod kierunkiem
Mariana B. Michalika
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„Z pieśnią na ustach dla Niepodległej”
W dniu 28 września 2018 roku, na mistrzejowckich osiedlach pojawiły się setki rozśpiewanych
dzieci. To delegacje wszystkich   placówek oświatowych
z dzielnicy XV. Z pieśnią na ustach świętowały 100 lat odzyskania Niepodległości.
O godzinie 10.00 w Parku Tysiąclecia  uczestnicy
utworzyli z helowych balonów piękną żywą flagę
biało-czerwoną.
-Te balony jak marzenia o wolnej Polsce wypuściliśmy w górę, by oznajmić światu radość z Niepodległej – mówił prowadzący Radosław Omieciński.
Wszyscy przy dźwiękach zespołu folklorystycznego Krakusy bawili się, tańcząc i śpiewając pieśni
patriotyczne czy piosenki o Niepodległej.
- Od nas zależy, czy potrafimy przekazać następnym
pokoleniom nasze patriotyczne emocje, patriotyczne pojmowanie Polski – mówiła radna Dzielnicy XV Anna Trzoniec.
Po odegraniu   hejnału mariackiego uczestnicy imprezy
za trzy i półmetrowym pneumatycznym smokiem ustawili się w kolorowy pochód. W rytm piosenki „Flaga
biało czerwona na wietrze roztańczona…” załopotało 700 biało-czerwonych chorągiewek. Przedszkolaki i uczniowie przemaszerowali mistrzejowickimi
alejkami „Z pieśnią na ustach…dla Niepodległej”.
To hasło imprezy, w której uczestniczyły wszystkie przedszkola oraz najmłodsi uczniowie szkół podstawowych z terenu Mistrzejowic, Dzielnicy XV Mistrzejowice,
której Rada i Zarząd zainicjowała i sfinansowała przedsięwzięcie. Jesteśmy przekonani, że te działania wnoszą wiele
radości w świętowanie 100 rocznicy Niepodległości - podsumowała Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 125
Aneta Stachyra, pomysłodawca i organizator pochodu.  

Aneta Stachyra
Dyrektor
Samorządowego Przedszkola nr 125

Aneta Stachyra
Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr125
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Bieg dla Niepodległej

Bieg dla Niepodległej już za nami. Szkoła
Podstawowa nr 85 im. Księdza Kazimierza Jancarza
w Krakowie postanowiła w wyjątkowy sposób uczcić
setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i zorganizowała Bieg dla Niepodległej. Jak się okazało, można jednocześnie kształtować postawy patriotyczne i rozwijać aktywność fizyczną uczniów!
Owa impreza odbyła się w sobotę, 13 października
br., w godzinach 9.30 - 13.00, a jej program objął bieg po terenach dawnej Twierdzy Kraków – rejon Fortu 48 Batowice
oraz quiz historyczny o Ojcach Niepodległości, bohaterach XIX wieku i listopadowych dni 1918 roku.
Organizatorzy zaprosili uczniów, zarówno dziewczęta, jak i chłopców, reprezentantów sześciu wybranych
szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Dzielnicy
XV Mistrzejowice do udziału w zawodach. Dla uczestników przygotowano następujące trasy: dystans 150 m
(uczniowie klas III i IV), dystans 300 m (uczniowie klas
V i VI), dystans 750 m (uczniowie klas VII i VIII oraz
III klasy gimnazjum). Każda drużyna miała za zadanie rozwiązać test wiedzy historycznej, przygotowany
przez nauczycieli historii, dla poszczególnych kategorii
wiekowych. Wynik testu i biegu zadecydował o wyniku
końcowym. Uczniowie wykazali się nie tylko zacięciem
sportowym, ale również niemałą wiedzą historyczną.

Organizatorzy Biegu dla Niepodległej serdecznie gratulują zwycięzcom! Dziękują również wszystkim zaangażowanym w ową imprezę i czuwającym nad
bezpieczeństwem uczniów. Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Urząd Miasta Krakowa, Multikino,
Pink Bowling   Club, GOjump, Park Wodny, Kraksport.
Klaudia Janowiak
nauczyciel języka polskiego
Szkoły Podstawowej nr 85

Wyniki rywalizacji drużynowej:
Klasy III
dziewczęta: I miejsce - zespół SP nr 85,
chłopcy: I miejsce - zespół SP nr 85,
Klasy IV
dziewczęta: I miejsce - zespół SP nr 89,
chłopcy: I miejsce - zespół SP nr 85,
Klasy V
dziewczęta: I miejsce - zespół SP nr 126,
chłopcy: I miejsce - zespół SP nr 89,
Klasy VI
dziewczęta: I miejsce - zespół SP nr 144,
chłopcy: I miejsce - zespół SP nr 85,
Klasy VII
dziewczęta: I miejsce - zespół SP nr 144,
chłopcy: I miejsce - zespół SP nr 89,
Klasy VIII
dziewczęta: I miejsce - zespół SP nr 89,
chłopcy: I miejsce - zespół SP nr 85,
Klasy III gimnazjum
dziewczęta: I miejsce - zespół SP nr 130,
chłopcy: I miejsce - zespół SP nr 130.
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EDUKACJA
Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 144 – Bohaterów Września 1939
„Stęskniła się szkoła za nami, wszystkimi swoimi ławkami. Katedra tęskni i Biały Orzeł i telewizor
w świetlicy, a kreda wprost się doczekać nie może, tak pisać chce po tablicy.”
/Ludwik Jerzy Kern „Przed pierwszym dzwonkiem”

Wrzesień to szczególny miesiąc w SP 144.
Oprócz typowej atmosfery towarzyszącej inauguracji
nowego roku pojawiły się także dodatkowe emocje.
Powodem były galowe obchody Święta Patrona Szkoły
– Bohaterów Września 1939. W tym roku uroczystości zorganizowane zostały w piątek 28 września.
Świętowanie szkolne rozpoczęła uroczysta Msza odprawiona w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
W odpowiedni nastrój wprowadził uczestników chór
szkolny oraz uczniowie, którzy z namaszczeniem
recytowali piękne fragmenty poezji. Całość zamknął
Apel Poległych oraz wzruszające wystąpienie kapitana
w stanie spoczynku, pana Franciszka Baryły, prezesa Koła Światowego Związku Armii Krajowej. Po
zakończeniu Mszy, wyprowadzono sztandary oraz
złożono kwiaty i znicze przed tablicą pamiątkową.
Kolejnym punktem obchodów były uroczystości na terenie szkoły. Spotkanie „Polska Niepodległa”
otwarły występy szkolnego chóru, który zainicjował wspólne śpiewanie znanych i lubianych pieśni
patriotycznych. Uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz
goście wypełnili całe boisko szkolne, a gromki śpiew
niósł się jeszcze długo echem po nowohuckim osiedlu. Szczególne zainteresowanie uczestników imprezy
wzbudziły pokazy grupy rekonstrukcyjnej Oddziału
Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4-ego Ułanów
Zaniemeńskich. Przystojni miłośnicy historii z wielką pasją opowiadali historię 4. Pułku. Z ogromną
zwinnością prezentowali żołnierskie popisy. Następnie prowadzili indywidualne rozmowy z zainteresowanymi oraz oprowadzali dzieci na koniach
,tłumacząc specyfikę trudnej żołnierskiej misji.
Sporo emocji wzbudził szkolny, patriotyczny
bieg sztafetowy, w którym wzięli udział uczniowie
starszych klas wraz z rodzicami i nauczycielami. Wejście na podium zarezerwowane było dla tych uczniów,
którzy oprócz dobrego wyniku w biegu sprawnie odpowiedzieli na quiz patriotyczny.
Najmłodsi uczniowie szkoły rywalizowali
na torze przeszkód zorganizowanym pod nazwą „Poligon
malucha”. Próbowali sił w rzucie do celu oraz
w zadaniach plastycznych: „Kotyliony” i „Drzewa
patriotyczne”. Z zaciekawieniem zwiedzali wóz strażacki.
Na terenie boisk szkolnych rozlokowano stanowiska przygotowane przez nauczycieli szkoły:
„BohaterOn - Kartka dla Powstańca”, „Historyczne czytanie”, „Księga pamiątkowa”, „Kredkobranie – sto
uśmiechów na stulecie”, wystawy „Za mundurem panny sznurem” oraz „To jest szkoła z historią”.

Wszyscy miłośnicy słodkości i wojskowych
specjałów szturmowali stanowiska gastronomiczne.
W „Cafe Bohater” popularnością cieszyły się ciasta przygotowane przez uzdolnione mamy uczniów.
W cieniu szkolnych drzew rozstawiono kawiarniane
stoliki, które przyciągały wszystkich miłośników
domowych wypieków. Szkolna stołówka, „Domowy
obiadek”, częstowała doskonałą grochówką
.
To był niezwykły dzień. Cieszymy się, że
pogoda okazała się dla nas łaskawa, a goście dopisali.
Święto Patrona Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939
przeszło już do historii. Pozostało wspomnienie niezwykłej uroczystości, której nie udałoby się
zorganizować bez zaangażowania ludzi wielkiego serca –
rodziców i nauczycieli SP144. Dziękujemy! Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939 przeszło już do historii. Pozostało
wspomnienie niezwykłej uroczystości, której nie udałoby się zorganizować bez zaangażowania ludzi wielkiego serca – rodziców i nauczycieli SP144. Dziękujemy!
Katarzyna Ząbkowska-Kruczek

Patriotyczny Dzień Pieczonego Ziemniaka

Kolejny już raz rodzice i dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 152 ,,Akademia Dziecięcej Twórczości” miały okazję wziąć udział w pikniku organizowanym przez dyrektora placówki p. Małgorzatę Konopka.
Tym razem, obchodzony co roku Dzień Pieczonego Ziemniaka przybrał barwy biało-czerwone. W ten sposób
przedszkolaki, rodzice, goście i pracownicy uczcili 100letnią rocznicę odzyskania niepodległości. Jak co roku
nie zabrakło atrakcji, które wywoływały uśmiech nie
tylko na twarzach najmłodszych. W takcie imprezy
rodzice bawili się wraz z dziećmi do znanych utworów repertuaru dziecięcego.   Brali   udział   w konkursach   i zabawach tematycznie związanych z naszą Ojczyzną, prowadzonych przez nauczycielki, tym razem ubrane
w krakowskie stroje.   Nasza placówka bierze udział w
międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym ,,Piękna
Nasza Polska Cała”, gdzie honorowy patronat sprawuje
miesięcznik ,,Bliżej Przedszkola”. Jednym z etapów realizacji projektu jest zasadzenie drzewa Pamięci. Po 123 latach
zaborów, niewoli, cierpienia i walki pokoleń narodu polskiego nasza ojczyzna odzyskała Niepodległość. Piknik obfitował w barwy biało-czerwone i jesienne. W ogrodzie pojawiły się pięknie udekorowane stoły, pyszne potrawy z ziemniaków i zabawki wykonane przez przedszkolaków. Odbył
się nie typowy – patriotyczny pokaz mody. Grupa IV zaprezentowała w tym dniu pięknie zatańczony układ Krakowiaka. Zaproszeni goście mieli okazję sprawdzić swoją
wiedzę o Polsce biorąc udział w quizie patriotycznym.
To była piękna lekcja historii dla wszystkich uczestników spotkania.
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JUBILEUSZ

MDK IM. A. BURSY
Zasłużony dla Mistrzejowic

Dzień 6 października był wyjątkowym dniem
dla wspólnoty parafialnej p.w. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy na os. Bohaterów Września. Parafianie i mieszkańcy Mistrzejowic świętowaliśmy bowiem jubileusz 80
– tych urodzin budowniczego tamtego kościoła i pierwszego proboszcza parafii, ks. Prałata Józefa Proroka. Był
to czas wielkiej wdzięczności Panu Bogu i Jubilatowi.
Na uroczystość przybyli kapłani, którzy współpracowali z Jubilatem, wierni parafianie oraz zaproszeni
goście. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył sam Jubilat, a homilię
wygłosił ks. Andrzej Kopicz, proboszcz Parafii św. Maksymiliana w Mistrzejowicach, wieloletni współpracownik
ks. Józefa, zwłaszcza przy budowaniu naszego kościoła.
Na początku Eucharystii odczytane zostały trzy
ważne pisma gratulacyjne z życzeniami i błogosławieństwem. Pierwsze przesłane przez Sekretariat Stanu w Watykanie od Ojca Św., Papieża Franciszka, który zapewnił
o modlitwie za Jubilata i naszą parafię oraz polecał wszystkich opiece naszej Patronki. Drugie zawierało życzenia i błogosławieństwo Kardynała Stanisława Dziwisza. Natomiast
trzecie pismo przysłał ks. Abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski podkreśli wielki wkład ks. Prałata w budowanie życia religijnego w czasie przemian ustrojowych
w Mistrzejowicach i Nowej Hucie. Dziękował za kapłańska posługę i trud budowy kościoła i tego materialnego, ale
przede wszystkim tego w wymiarze duchowym. W homilii
ks. Andrzej Kopicz podziękował ks. Prałatowi za wzór życia
kapłańskiego, jaki mu dawał i za lata współpracy. Te trzy
lata, które spędziliśmy razem, starając się uwielbiać Boga
i pokazując wszystkim, że tutaj będzie świątynia, Drogi
Jubilacie, traktowałem jako swoiste rekolekcje – mówił
kaznodzieja.  Podkreślił duchowość maryjną Jubilata i wielkie zawierzenie Matce Bożej. Dlatego pod koniec kazania
polecił Ks. Józefa Jej nieustającej opiece.
              
Po Eucharystii odbyło się krótkie spotkanie, podczas którego przedstawiono prezentację z najważniejszymi wyda-  

1918 - Kraków był pierwszy

Mobilna ekspozycja opowiadająca
o wydarzeniach i ludziach tamtego czasu . Projekt został opracowany i zrealizowany przez
pracownię plastycznej i zespoły teatralne do
Widowiska Dumy i Radości organizo- wanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie
w formule przemarszu korowodu reprezentacji   szkół i placówek   ulicami   Krakowa
z Katedry Wawelskiej do Parku im. dr Henryka Jordana, miejsca głównej uroczystości.
Od 23 października scenografia projektu KRAKÓW BYŁ PIERW- SZY prezentowana będzie
w Galerii MDK im. Andrzeja Bursy w ramach
wystawy W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ.

fot. Archiwum miesięcznika Ave
rzeniami z życia Jubilata. Prześledziliśmy więc całą historię życia ks. Józefa od Jego narodzenia, poprzez Jego młodość, powołanie, seminarium, nominację na naszego proboszcza, budowę kościoła i duchowe prowadzenie naszej wspólnoty. Ks. Prałat Józef Prorok urodził się 6 października 1938
roku w Mucharzu k. Wadowic. W czasie wojny został wraz
z rodziną wysiedlony do Wąwolnicy, gdzie przeżyli bardzo
trudny czas okupacji. Po powrocie uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Mucharzu, a następnie ukończył Liceum im. Św.
Augustyna w Warszawie, po którym wstąpił do krakowskiego
seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 z rąk ks.
bp. Karola Wojtyły. Jako kapłan pracował parafiach w Poroninie, Myślenicach, Zakopanym, Suchej Beskidzkiej oraz
w Międzybrodziu Bialskim. Do prowadzenia wspólnoty
w Mistrzejowicach został poproszony z Parafii MB Wniebowziętej w Oświęcimiu. Nominację otrzymał w dniu 15 sierpnia 1990 z rąk Kardynała Franciszka Macharskiego i od tego
momentu rozpoczął pracę przy budowie nowego kościoła.
Uroczystość zakończyły życzenia, które złożyli najpierw kapłani z parafii, kapłani rodacy, byli wikariusze i współpracownicy ks. Prałata, przedstawiciele
Rady Parafialnej, Rady Dzielnicy a na końcu przedstawiciele grup parafialnych i wielu wiernych, którzy osobiście chcieli pogratulować ks. Józefowi. Życzenia podsumowało wspólne odśpiewanie gromkiego „Życzymy, życzymy.”
Ks. Józef Prorok w czasie całej posługi kapłańskiej bardzo mocno związany był z mieszkańcami Mistrzejowic. Przez pierwsze lata posługi mieszkał na plebanii u św. Maksymiliana. Następnie po wybudowaniu nowej
plebanii na os. Bohaterów Września przeprowadził się
do niej i mieszka tam do dziś. Znany jest z wielkiej życzliwości, pogody ducha i przyjaznego usposobienia. Oprócz
prowadzenia parafii angażował się też w działania społeczne i samorządowe, zwłaszcza dotyczące pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej dzielnicy.
Janusz Pasik

fot. archiwalna Ignacy Krieger

fot. Klaudyna Schubert

Poezja świadków wydarzeń walki o Niepodległą
Regulamin i karta zgłoszenia karta
zgłoszenia do pobrania. W dniach 5
i 6 listopada w sali SCENY „i”  teatru
działającego przy MDK im. Andrzeja
Bursy odbędą się przeglądy konkursowe, a impreza finałowa 15 listopada.
Imprezy są otwarte dla publiczności.
Serdecznie zapraszamy. Wszystkie
niezbędne informacje i aktualizacje na stronie www.mdk.krakow.pl
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Na zdjęciach:
Wieża Ratuszowa z odwachem (wartownią), w którym mieściła się także komendantura miasta i garnizonu. 31
października 1918 polskie oddziały z Podgórza pod dowództwem Antoniego Stawarza przejęły wartę, austriacka komenda
została zmuszona do podpisała aktu przekazu- jącego władzę i majątki wojskowe stronie
polskiej. Kraków stał się pierwszym
wyzwolonym polskim miastem. Odwach
zburzono w 1946 roku.

Nr 2 (11) Październik 2018 r.

Konkursowe prezentacje recytatorskie i teatralne.
Ideą konkursu jest ukazanie  walk i zmagań o niepodległość, poprzez pryzmat wierszy poetów uczestników,
bądź świadków, tamtych wydarzeń.
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Mistrzejowice rodzinnie pożegnali lato

Sobotni ranek 15 września nie zapowiadał tak udanej imprezy! Padało, a aktualizowane prognozy wciąż przesuwały godzinę końca opadów. I wreszcie stało się! Przestało padać a nawet zaświeciło słońce! Stęsknieni świeżego powietrza mieszkańcy, przyciągani muzyką dobiegającą z Parku Mistrzejowickiego, coraz liczniej włączali
się do zabawy. Przyszły dzieci, młodzież i całe rodziny.
To wielka radość, bo to z myślą szczególnie o rodzinach
Centrum Młodzieży im dr H. Jordana na zlecenie
Rady i Zarządu Dzielnicy XV zorganizowało ten wyjątkowy dzień. Imprezę otworzyła Grażyna Janawa, przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice
w towarzystwie Radnej Miasta Krakowa Marty Pateny.
Dzieciom i młodzieży zapewniono szereg atrakcji: zabawy dla przedszkolaków, zajęcia rekreacyjno-sportowe, jak np. skoki w workach czy rzuty do celu. Pracownia rzemiosła artystycznego zaproponowała samodzielnie wykonywane zabawki z balonów, a dzieci zainteresowane zabawami manualnymi konstruowały z papieru
techniką kirigami. Dużo radości przyniosły też zabawy
z teatrem - puszczanie baniek mydlanych, przebieranki i robienie zdjęć. Na każdym stanowisku, oprócz
dobrej zabawy,   można było otrzymać drobny upominek. Nic dziwnego, że wszędzie były kolejki, największe chyba do dmuchanych zabawek dla najmłodszych.
Podczas pikniku, poza Centrum Młodzieży,
swoją ofertę prezentowały inne instytucje i firmy:
Szkoła językowa Eureko - gry i zabawy językowe dla dzieci, Szkoła Języka Angielskiego Progress - fotobudkę, a Oriflame – porady kosmetyczne.
Strażacy z JRG Nr 7 przyjechali samochodem
ratowniczo-gaśniczym, także policja prezentowała supernowoczesny samochód wraz ze sprzętem. Na stanowisku policyjnym można było odcisnąć swoje linie papilarne, sprawdzić wpływ alkoholu i narkotyków na zmysły w specjalnych goglach, czy też wziąć udział w konkursie plastycznym z nagrodami dla najmłodszych pt. Kręci mnie bezpieczeństwo. Hasłem Zdrowa woda prosto z kranu do picia
wody zachęcali uczestników zabawy sponsorzy - Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie.
W najszerszej alejce Parku Mistrzejowickiego
wrotkarnia Przewrotki oferowała warsztaty jazdy na rolkach i wrotkach, przygotowując tory przeszkód i różnorodne zadania poprawiające sprawność młodych rolkarzy.
Maltańska Służba Medyczna zapewniła nie tylko wspaniałą opiekę lekarską wszystkim uczestnikom, ale też
pokazywała, jak udzielać pierwszej pomocy. Resuscytacji
na manekinach uczyło się wielu najmłodszych z rodzicami.

Centrum Młodzieży zaproponowało rodzinną
grę terenową, która integrowała rodziny biorące w niej
udział, wymagając od uczestników różnorodnych umiejętności i kreatywności. Ostatnia konkurencja i rozdanie
nagród odbywały się na scenie. Dwukrotnie zorganizowano także turniej rodzin – par, które zmierzyły się w wielu
konkurencjach walcząc o cenne nagrody od sponsorów.
Na całym terenie odbywały się liczne konkursy,
turnieje i quizy z nagrodami, które ufundowali nasi sponsorzy – głównie Wawel Service, www.taniemieszkania.pl,
Park Wodny podarował bilety wstępu, Oriflame – kosmetyki, TianDe – zabawki i kosmetyki, Szkoła Progress –
torby i zniżki na kursy językowe. Nagrodami był także
poczęstunki w Lodowym Wozie i Food trucku. O mieszkańców również dbał Sławomir Dymacz, Radny Dzielnicy XV częstując wszystkich firmowymi krówkami.
Na scenie odbywały się quizy z nagrodami dotyczące znajomości Dzielnicy XV Mistrzejowice. Chętnych nie brakowało, a i wiedza mieszkańców okazała się naprawdę imponująca. Quiz, jak i całość wydarzeń scenicznych prowadziła z wielkim zaangażowaniem
i serdecznością aktorka – Agata Myśliwiec-Grząślewicz.
Jak zwykle podczas takich imprez można było
posilić się przy grillu, zaparkował także food truck
z różnymi daniami z ziemniaków, a chętni mogli spróbować wody sodowej z prawdziwego saturatora i otrzymać watę cukrową. Kolejkom nie było końca. Można było
posmakować także lodów, słodkich wypieków czy kawy
w Lodowym Wozie. Niektórzy relaksowali się na leżakach.
Pięknym
akcentem
imprezy
związanym
ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę był
występ Małych Słowianek, które zaśpiewały kilka pieśni

patryiotycznych a towarzyszyli im kawalerzyści na koniach
z Krakowskiego Szwadronu Ułanów im. Józefa Piłsudskiego.
Dzięki współpracy Klubu Kuźnia ze Szwadronem Kawalerii można było podziwiać kawalerzystów popisujących się
cięciem szablą i władaniem lancą. Dzieci natomiast miały
okazję przejażdżki na koniu. Była to niebywała atrakcja.
Radosna atmosfera udzielała się wszystkim. O godzinie 15.00 rozpoczęły się występy na scenie i trwały nieprzerwanie niemal do 22.00. Najpierw najmłodsi – przedszkolaki z Publicznego Przedszkola A kuku, Samorządowego
Przedszkola Nr 131, później uczniowie Szkół Podstawowych
Nr 144, 77 i 89. Pięknie zaprezentował się, wspomniany już
Zespół Pieśni i Tańca Małe Słowianki z Centrum Młodzieży. Z dzielnicowych zespołów bogaty program pokazał
zespół Largo z Klubu Kuźnia, a także Zespół Pieśni i Tańca
Nowa Huta, prezentując bogaty rodzimy folklor w barwnych krakowskich strojach. W dalszej części oklaskiwano
zespół hip hopowy z CM, a wiele emocji dostarczył uliczny
spektakl taneczny pt. Tram show, Express Yourself z CM.
Zespół VOCE z CM śpiewając kilka piosenek wprowadził
wszystkich w nastrój oczekiwania na kulminacyjny występ.
Gwiazdą naszej imprezy, wyczekiwaną od zeszłego
roku, był zespół KRAKÓW STREET BAND. Koncert
energetycznej muzyki porywał do tańca, grupa pięknie prezentowała się na scenie, na czele z frontmanem - wokalistą,
mającym świetny kontakt z publicznością. Nic dziwnego,
że zespół zgromadził liczną widownię. Podobnie, jak dyskoteka w rytm najpopularniejszych przebojów sprzed lat.
Ponieważ pogoda sprzyjała do samego końca,
tłumnie, całymi rodzinami oglądano pokaz laserowy
w rytm muzyki, głównie filmowej. Taki pokaz w Mistrzejowicach odbył się po raz pierwszy i był ciekawą atrakcją.
							
Małgorzata Surma
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

fot. Justyna Gołębiowska i Grzegorz Dobrowolski
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PRZYSTANEK MISTRZEJOWICE – KONCERT

Siedem lat temu, „nowo powoływanym do życia” przez Radę Dzielnicy XV imprezom, postanowiono
dodawać określnie od historycznej nazwy Mistrzejowice, stąd PRZYSTANEK MISTRZEJOWICE dla projektu muzycznego, czy BITWA O MISTRZEJOWICE
dla zawodów deskorolkowych. Nazwy przyjęły się, służą imprezom i są swoistą promocją naszej Dzielnicy.
W sobotę 13 października odbyła się kolejna edycja
PRZYSTANKU MISTRZEJOWICE . O kilka słów poprosiliśmy, uczestniczącego we wszystkich edycjach, Tomasza Bysiewicza, basistę zespołu Empty Ashtray – zwycięzcy pierwszej edycji PRZYSTANKU MISTRZEJOWICE
w 2012 roku. W roku 2013 Tomasz zgodnie z regulaminem
zasiadał w Loży Ekspertów jako przedstawiciel laureatów
z poprzedniego roku. Od 2014 uczestniczy w imprezie „z
urzędu”, jest redaktorem naczelnym portalu krakowskascenamuzyczna.pl, patrona medialnego PRZYSTANKU.
PRZYSTANEK MISTRZEJOWICE to przegląd
młodych zespołów mający już swoich wiernych fanów.
Tym razem na scenie Młodzieżowego Domu Kultury im.
A. Bursy, po kwalifikacjach, zaprezentowało się pięć młodych kapel, chociaż zgłoszeń nadeszło ponad trzy razy
tyle. Poziom artystyczny był wyjątkowo wysoki, a stylistyka bardzo różnorodna, ciężko więc było wyłonić zwycięzców. Loża Ekspertów po burzliwych obradach postanowiła
przyznać pierwszą nagrodę zespołowi THE PERFUMES
doceniając ich teksty, ekspresję sceniczną i intrygujące
brzmienie. Druga nagroda powędrowała do zespołu INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, który ujął muzyką okraszoną
tekstami zawierającymi rzadko spotykane poczucie humoru, dystans do świata i do samych siebie. Zespołom gratulujemy i, mamy nadzieję, spotkamy się w przyszłym roku!”

THE PERFUMES

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

DINOSAURS ARE DEAD

prowadząca aktorka - Anna Kukawska
artykuł napisała:
Dorota Rudy-Rutkowska
MDK im. A. Bursy

K.A.C

VOID OF SYMPATHY

Loża ekspertów i prowadząca
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Termomodernizacje placówek oświatowych

Remonty w Mistrzejowicach

Z początkiem wakacji rozpoczęły się remonty na
terenie Mistrzejowic. Jako pierwszy ze środków rady dzielnicy został wyremontowany parking z placem manewrowym przy ulicy Łęczyckiej na os. Tysiąclecia. Zakres prac
obejmował wymianę nawierzchni drogi, miejsc postojowych oraz remont chodnika. Wykonano także nową
nawierzchnię części ulicy Popielidów wraz z miejscami
postojowymi w os. Piastów. Równolegle Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie wymienił
nawierzchnię ulic Obrońców Warszawy, Próchnika, Hołdu
Pruskiego – os. Bohaterów Września, ul. Bohomolca i ks.
K. Jancarza, ulicy Swarożyca w osiedlu Piastów oraz sięgacz ulicy Morcinka. Na ukończeniu jest także trwająca od
kilku miesięcy budowa nowej ścieżki rowerowej wzdłuż
ulic: Wiślickiej, Srebrnych Orłów i Piasta Kołodzieja.
Zadania te finansowane są z budżetu Miasta Krakowa.   
Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice zaplanowała
remonty, których wykonanie nastąpi jeszcze w tym roku.
Należy do nich przebudowa chodnika wzdłuż ulicy
Mistrzejowickiej i Miśnieńskiej, remont sięgacza ulicy
Miśnieńskiej w os. Tysiąclecia, a także remont schodów
w os. Oświecenia przy bl. 23.
W ramach projektu „Nowa Huta dziś!” wymienione zostaną wszystkie oprawy oświetleniowe na terenie Plant Mistrzejowickich. Należy przypomnieć, że
jest to kontynuacja zadania z roku ubiegłego. Ostatnim zamierzeniem będzie nowa nawierzchnia w ulicy
Kniaźnina na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bohomolca do wysokości bloku nr 33 w os. Oświecenia.
Jedną z form kontaktu z mieszkańcami są tablice
informacyjne. Rada Dzielnicy w tym roku wyremontowała kilka z nich i uzupełniła o nowe w miejscach
szczególnie ruchliwych: przystanek MPK „Wiślicka”
przy ulicy gen. Bora-Komorowskiego, skrzyżowanie
ulic Bohomolca i Dobrego Pasterza, przy placu targowym „Złoty Wiek” oraz za przystankiem MPK przy
Rondzie Piastowskim w os. Kombatantów.

ul. Łęczycka parking

W dniu 3 września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, os. Tysiąclecia 57 odbyło się uroczyste   rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta: Wiceprezydent M. Krakowa
p. Andrzej Kulig, Radny M. Krakowa   p. Kazimierz
Chrzanowski. Wydział Edukacji reprezentowała p. A.
Szwalec – Węgrocka. Swoją obecnością zaszczycił również ks. Andrzej Kopicz – proboszcz pobliskiej Parafii.
Na uczniów czekała niespodzianka. Najstarsza szkoła
w dzielnicy zyskała wreszcie nową, kolorową szatę.
Dzieci po wakacjach wróciły do odnowionej szkoły. Od
kilku miesięcy odbywał się tam remont związany z termomodernizacją budynku.  Zakres prac obejmował  ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę parapetów, rynien oraz instalacji odgromowej. Wykonano również nową opaskę wokół budynku, wymieniono wszystkie  
zawory grzejnikowe. Inwestycja kosztowała 1,5 mln,  sfinansowana została  przez Gminę Miejską Kraków.
Małgorzata Dobrucka
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 126
im. Komisji Edukacji Narodowej
Fot. Bogusław Świerzowski

ul. Popielidów

Konrad Maciejowski

ul. Hołdu Pruskiego

ul. Próchnika

ul. Morcinka
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Samorządowe Przedszkole nr 187 „Pod Lipami”
w Krakowie w ramach projektu „Termomodernizacja
budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków
zyskało nowy wizerunek. Prace trwały od czerwca do
września 2018 roku. Przy okazji termomodernizacji
udało się pozyskać dodatkowe fundusze na remont
tarasu. Obecnie trwają prace porządkowe wokół budynku
i w ogrodzie.
„Nasze przedszkole wygląda jak nowe” – cieszą się dzieci, które z zainteresowaniem przyglądały się
pracom remontowym. „Doczekaliśmy się! Budynek
wygląda schludnie i świeżo!” – dodają rodzice i pracownicy placówki, a Pani Dyrektor liczy na wymierne
oszczędności w ogrzewaniu budynku. Rodzice wraz
z dziećmi i nauczycielami planują jescze wspólne
wzbogacenie ogrodu o nowe rośliny, a przedszkole „Pod
Lipami” powita  wiosnę  w nowej odsłonie.

Poniżej teren przyszłego parku w jesiennej scenerii.
Inwestyjcja jest częścią inicjatywy " Ogrody Krakowian", gdzie Zarząd Zieleni Miejskiej projektuje parki
tematyczne, dedykowane mieszkańcom i kreowane
za pomocą ich inwencji. Na terenie naszej dzielnicy
powstaje już podobna inicjatywa - Park Kieszonkowy
na osiedlu Piastów, który jest już w trakcie realizacji.
Czekając na obie inwestycje warto cieszyć się jesienią na
terenie istniejących ogródków jordanowskich i placów
zabaw. Jesień na Mistrzejowicach jest wyjątkowo urodziwa.
Maciej Olszański
Radny Dzielnicy XV

Park - Polana Nagłowicka

Pod koniec lipca odbyły się konsultacje społeczne
z mieszkańcami osiedla Złotego Wieku, zorganizowane
przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Tematem spotkania było
opracowanie koncepcji Parku Kieszonkowego na Polanie Nagłowickiej - terenie przy pętli autobusowej Mistrzejowice. Z ramienia Rady Dzielnicy obecni byli członkowie zarządu: Sławomir Dymacz i Maciej Olszański.
Konsultacje miały formę warsztatów. Utworzono
dwie grupy, gdzie każdy z uczestników mógł zgłosić swoje
pomysły do koncepcji. Obydwie grupy miały zbieżne
pomysły, co z pewnością podkreśla spójną wizję całego
Parku Kieszonkowego. Zwyciężyła koncepcja "Cztery
Pory Roku" nawiązująca do historycznej planistyki osiedli mistrzejowickich. Park realizowany będzie etapami, ze
względu na duży obszar - 1,5HA. Oficjalny projekt bazujący na pomysłach mieszkańców powinien być opracowany
do końca bieżącego roku. Realizacja rozpocznie się w 2019.)
Zagospodarowanie tego terenu to duży krok  
naprzód, gdyż jak powszechnie wiadomo był on przedmiotem kontrowersji., gdy przed zakusami zabudowy
komercyjnej uchroniła go spontaniczna akcja społeczna.
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Złote Gody Ogniska TKKF „APOLLO” - wywiad z Leszkiem Tytko

Szanowni Państwo! Rok 2018 jest rokiem Jubileuszu
50.lecia Ogniska TKKF „Apollo” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ”, które powstało 10 września 1968 roku przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”.
Jego założycielami byli niezwykli ludzie, m.in. ceniony działacz sportowy, lekarz medycyny Henryk Apollo, Jerzy Rozmus, Bogusław Biskup, Lech Kmietowicz i Leszek Tytko były Prezes Zarządu Dzielnicowego TKKF w Nowej Hucie i
Członek Zarządu TKKF „Apollo”. Leszek Tytko, jako jedyny
z założycieli Ogniska jest mu wierny, jako Sekretarz, nieprzerwalnie od 50.lat, biorąc na siebie ciężar organizacyjnej odpowiedzialności za jego sprawne funkcjonowanie.
Pierwszym prezesem Ogniska jednogłośnie został
wybrany lekarz medycyny Henryk Apollo, a 16 września 1968
roku od jego nazwiska Ognisko przyjęło mityczną nazwę
„APOLLO”. Obecnie OgniskoTKKF „Apollo” funkcjonuje
przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ”.
-Proszę przypomnieć początki działalności Ogniska TKKF „APOLLO”? – z tym pytaniem zwracam się do Sekretarza Zarządu Ogniska
Pana Leszka Tytko – oto Jego odpowiedź:
-Jak już wspomniano TKKF „Apollo” powstało
z inicjatywy lekarza medycyny Henryka Apollo, który,
jako działacz sportowy i lekarz, widział potrzebę poprawy
sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców Krakowa,
zwłaszcza u dzieci i młodzieży w środowisku wielkoprzemysłowym, jakim była ówczesna Nowa Huta. W Ognisku powstał ambitny program działalności rekreacyjno-sportowej i turystycznej wśród mieszkańców osiedli spółdzielczych, oraz pomocy przy budowie małych obie- któw
i urządzeń sportowych na terenie powstających osiedli
SM „Hutnik”. Powstały także stałe zespoły ćwiczebne:
gimnastyka dla kobiet, gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), kulturystyka, narciarstwo, badminton i turystyka. Nie   zapomniano też o imprezach masowych. Dziś głośno jest o takich działaczach i zawodnikach,
jak: Tugocki, Domańska, Muszak, Polak, Surówka, Banaś,
Korcala, Karwacki, Biela, Hawryluk, Kapusta, Łopatka,
Hołuj, Hertel, Henke, Koloda, Szymik, Gorzula, Przepolski, Pawlak, Muszyński, Kulesza, Auriga, Kopecki i inni.
Wg archiwalnych danych w latach 1968-1971 z różnych form działalności sportowo-rekreacyjnej skorzystało
25.716 osób. Ognisko zdobywa coraz większą popularność
- nie tylko w środowisku spółdzielców, lecz także w regionie krakowskim. Najlepszym tego dowodem były liczne
nagrody, puchary i wyróżnienia, oraz czołowe miejsca, zajmowane w Wojewódzkich Spartakiadach Spółdzielczości
Mieszkaniowej, w Wojewódzkich i Dzielnicowych Spar-

takiadach Zakładów Pracy, dzielnicowych i miejskich
turniejach oraz ligach TKKF. Takie były początki.
-Jakie były dalsze koleje losu Ogniska TKKF
„APOLLO”?
-Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku nowopowstałe Rady Dzielnic oraz SM „Hutnik” czyniły próby
nawiązania do imprez z lat poprzednich, organizując festyny,
zabawy i majówki oraz imprezy plenerowe dla dzieci
i dorosłych. W tym czasie władze SM „Hutnik” i TKKF
„APOLLO” za wszelką cenę starały się utrzymać działające w każdym z pięciu ZOS-ów ogniska statutowe TKKF:
„Relax”, Jagiellońskie”, „Piast”, „Kometa” i „Ares”, jednak
w roku 1990, na skutek podziału SM „Hutnik” i wydzielenia z niej oddzielnych spółdzielni mieszkaniowych, likwidacji uległy Ogniska „Piast”, „Kometa” i „Ares”, a w roku
1996 „Relax” i „Jagiellońskie”. W tej nowej sytuacji pieczę nad działalnością Ogniska TKKF „Apollo” przejęła
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice - Północ, które
odzyskuje swą dawną świetność. Dzięki Zarządowi i Radzie
Nadzorczej tej Spółdzielni, oraz wspomnianym wcześniej
działaczom, Ognisku przypadła trudna, acz honorowa rola
przejęcia i podtrzymania chylącej się ku upadkowi w tamtym okresie działalności sportowo-rekreacyjnej w Nowej
Hucie. Myślę, że w pełni to się udało. Działalność ta, realizowana pod okiem osiedlowych działaczy, władz statutowych
Spółdzielni i Ogniska TKKF „Apollo”, trwa po dziś dzień.
-W dniu 21 września br. odbyła się uroczysta Gala z okazji „Złotych Godów” Ogniska.
Proszę o krótką relację z tej uroczystości.
-Jubileuszowa Gala z okazji „Złotych Godów”
TKKF „APOLLO” odbyła się w siedzibie S „Mistrzejowice-Północ”. Honory „Pani Domu” czyniła Pani Elżbieta
Okine-Tyrkiel - Prezes Ogniska, a zarazem Prezes Spółdzielni. W okolicznościowym referacie Pani Prezes podkreśliła znaczenie i rolę statutowej działalności Ogniska
w realizacji programu na rzecz poprawy kondycji fizycznej i zdrowotnej, świadczonej przez aktyw i sympaty-

ków Ogniska TKKF „Apollo”. Prowadzącym uroczystą
Galę był Pan Radosław Omieciński. Swą obecnością uroczystość zaszczycili: Pani Grażyna Janawa – Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice, Pan
Kazimierz Chrzanowski – Radny Miasta Krakowa, Pan
Józef Woźniak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Mistrzejowice-Północ”, Pan Ryszard Kos
– były członek RN SMMP, Pan Jan Kafel – były członek
RN SMMP, Pan Tomasz Sawicki – Firma „SAW-BUD”,
Pani Małgorzata Wojtasik – Kierownik Klubu „Mirage”,
Pan Kazimierz Pyż – Prezes Ogniska TKKF ArcelorMittal Poland, Pan Karol Oleksy – Wiceprezes ZW Małopolskiego TKKF, Pan Janusz Borek Wiceprezes ZW Małopolskiego TKKF, Pan Piotr Filipek – długoletni działacz
Małopolskiego Zarządu Siatkówki, Pani Bożena Czuba
– nauczycielka WF z Zespołu Szkół Salezjańskich, Pani
Katarzyna Drabik – Przewodnicząca Klubu Seniora przy
SMMP. Osoby te zostały wyróżnione statuetkami za wspieranie działalności sportowo-rekreacyjnej i współpracę
w roku Jubileuszu 50.lecia TKKF „Apollo”.
W jubileuszowej Gali” nie zabrakło długoletnich, byłych i obecnych, zasłużonych działaczy i zawodników sekcji działających w Ognisku: siatkówki kobiet
i mężczyzn, koszykówki, piłki nożnej, badmintona, tenisa
stołowego, a także sympatyków Ogniska. Za nienaganną
działalność, i owocną współpracę z Ogniskiem, wielu
z nich otrzymało Medale „Za Zasługi dla TKKF „Apollo”.
Na wniosek Zarządu dziesięć osób otrzymało
Odznaki, przyznane przez Zarząd Główny TKKF
z okazji 60.lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Z okazji „Złotych Godów” Ogniska Okolicznościowe
Adresy z gratulacjami i życzeniami dalszych osiągnięć
w krzewieniu sportu i rekreacji fizycznej w środowisku
osiedli spółdzielczych, na ręce Pani Prezes Okine-Tyrkiel, złożyli: Pani Grażyna Janawa - Przewodnicząca Rady
i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice, Pan Kazimierz
Pyż - Prezes Zarządu Hutniczego TKKF przy ArcelorMittal Poland oraz Pani Małgorzata Wojtasik - Kierownik
Klubu „Mirage” Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta.
Po części oficjalnej w Klubie „Mirage” odbyło się towarzyskie spotkanie, w trakcie którego, przy filiżance aromatycznej kawy i herbaty, jubileuszowym torcie i dźwię-

kach akordeonu, jego uczestnicy mieli okazję powspominać minione lata, w których odnosili liczne sukcesy, zdobywali mistrzowskie tytuły i trofea, przynosząc chlubę
Ognisku TKKF „Apollo”, Spółdzielni Mieszkaniowej
„Hutnik”, a potem Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ”. W trakcie spotkania odbył się multimedialny pokaz archiwalnych fotografii, prezentujących dorobek i osiągnięci „Apollo” w okresie 50.lat swego istnienia.
Z okazji Jubileuszu 50.lecia Ogniska wydano jubileuszowe
opracowanie pt. „Złote Gody Ogniska TKKF „Apollo”,
które otrzymali wszyscy uczestnicy jubileuszowej Gali.
Władysław Łopatka

Rada i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice wraz z Ogniskiem TKKF „APOLLO” zaprasza mieszkańców naszej
dzielnicy na zajęcia gimnastyki rekreacyjnej w środy
o godzinie 18:30 w Szkole Podstawoej 89, os. Piastów 34a
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„ AKCJA LATO NA SPORTOWO – 2018”
W DZIELNICY XV - MISTRZEJOWICE

Tegoroczna Akcja Lato 2018 prowadzona na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice przebiegała w oparciu
o ustalony i zatwierdzony plan i preliminarz wydatków.
Bazę do prowadzenia akcji stanowiły boiska wielofunkcyjne SP 89 na os. Piastów, 130 na os. Oświecenia,
144 na os. Bohaterów Września, SP 85 os. Złotego Wieku, Zespołu Szkół Salezjańskich, sala gimnastyczna Szkoły 89 oraz
stoły betonowe w osiedlach Piastów i Bohaterów Września.
W większości zaplanowane imprezy adresowane były do dzieci i młodzieży mieszkańców Dzielnicy XV pozostających w miejscu zamieszkania w
okresie wakacji. Nie zapomniano również o dorosłych i całych rodzinach. W okresie wakacyjnym w
miesiącach lipcu i sierpniu zorganizowano: szereg
imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym pn.
„Wakacje na Sportowo”, np. wieloboje sprawnościowe dla dzieci czy turniej piłkarski „Osiedlowy Mundial”, w którym uczestniczyły zespoły podzielone na dwie grupy wiekowe. Zespoły przybrały
nazwy krajów uczestniczących w Mundialu Rosja 2018.
W dniu 25.08.2018 w ramach „Akcji Lato
2018” początkowo na trzech boiskach do siatkówki SP 89 na osiedlu Piastów, a następnie na obiektach Com-Com Zone odbył się młodzieżowy turniej
siatkówki pn. „Dzielnicowy Volleyball” w którym wzięło udział 10 zespołów. Turniej wygrał „Perfect Team BVK” a pozostałe miejsca zajęli
„Ofensywni”,
„Dziadki”,
i
„Whatsoever”.
W dniu 31.08.2018 na boisku wielofunkcyjnym SP 89 odbył się Osiedlowy Turniej Piłkarski „Pożegnanie Lata”. W turnieju uczestniczyła grupa młodzieżowa- 6 zespołów podzielonych na
dwie grupy po 3 zespoły.WgrupieAzwyciężył zespół „Niespokojne Nogi” przed zespołami „Watacha-1” i „Aboja”. W grupie B zwyciężył zespół „Watacha-2” przed zespołami „MKS
Mistrzejowice” i „Legia Piastów”. Następnie rozegrano półfinały „na krzyż” (1-2 i 2-1) oraz finał. W końcowej klasyfikacji zwyciężył zespół „Niespokojne Nogi”
przed „Watacha-2”. Dalsza kolejność to „Watacha-1”,
„MKS Mistrzejowice”, „Aboja”, „Legia Piastów”.
W dniu 31.08.2018 na stołach betonowych w os.
Piastów miał miejsce coroczny turniej tenisa stołowego pn. „Pożegnanie Lata”, z udziałem 24 uczestników.
Organizatorem imprezy było Ognisko TKKF
„Apollo” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice – Północ”. Nad sprawnym przebiegiem imprezy z ramienia TKKF „Apollo” czuwał pan Leszek Tytko, a sędzią
głównym zawodów był pan Władysław Łopatka. Zawody
rozegrano w trzech kategoriach: dziewcząt, chłopców

klas I-V, chłopców klas VI-VIII.
Na zakończenie najlepsi zawodnicy w każdej kategorii otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy startujący w zawodach upominki, pamiątkowe dyplomy, upominki
rzeczowe, napoje i słodycze ufundowane przez
SM
„MistrzejowicePółnoc”
oraz
sponsorów.
Wręczenia nagród i dyplomów dokonywali pan
Leszek Tytko i pani Teresa Łopatka a pamiątkowe fotografie w trakcie zawodów i przy wręczaniu nagród
wykonał pan Władysław Łopatka- Redaktor „Kuriera Małopolskiego TKKF” i sędzia główny zawodów.
Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krakowa, Rady
Dzielnicy XV Mistrzejowice i Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Płn. przez okres wakacyjny w os.
Piastów na boisku wielofunkcyjnym przy SP 89 przeprowadzone były dla dzieci i młodzieży, codziennie od
poniedziałku do niedzieli, zajęcia rekreacyjno- sportowe w grach zespołowych (piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna) oraz liczne konkursy sportowo- rekreacyjne.
Codzienne zajęcia prowadzone były przez
2 instruktorów i wolontariuszy. Dziennie korzystało
z zajęć 15 – 20 dzieci.
Podobnie jak w latach ubiegłych dzięki
uprzejmości Dyrekcji Szkoły nr 89 odbywały się jeden raz w tygodniu otwarte zajęcia sekcji koszykówki (środy). Należy nadmienić, że oprócz koordynatora p. Leszka Tytko do tegorocznej „Akcji Lato 2018”
bardzo aktywnie włączyli się działacze Ogniska TKKF „Apollo” w osobach: Doroty Radomskiej, Karola i Katarzyny Oleksy, Katarzyny Szwed,
Władysława Łopatki, Zbigniewa Kiecia, Mikołaja
Opacha, Andrzeja Wiśniewskiego i innych wolontariuszy.
Dzieci i młodzież – najlepsi uczestnicy tegorocznej akcji otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe oraz koszulki a wszyscy pozostali breloki, drobne upominki oraz napoje i słodycze ufundowane
przez Radę Dzielnicy XV Mistrzejowice. Ponadto zespoły piłkarskie otrzymały poczęstunek- smakowitą
pizzę, również ufundowaną przez Radę Dzielnicy XV.
Z wielu ciekawych form czynnego wypoczynku w okresie wakacyjnym skorzystało około
700 dzieci i młodzieży. Ponadto 106 dzieci uczestniczyło
w „Akcji Lato 2018” organizowanej przez Dom Kultury
im. A. Bursy.
Biorąc pod uwagę środki finansowe przyznane przez Radę Dzielnicy XV Mistrzejowice,
wsparcie rzeczowe sponsorów, duże zaangażowanie społecznych działaczy i instruktorów, do-

brą bazę w postaci boisk osiedlowych, właściwe nagłośnienie akcji w lokalnej prasie dzielnicowej oraz
rozklejone
plakaty,
tegoroczną
„Akcję
Lato
2018” należy uznać za bardzo udaną i jak zawsze cieszącą się dużym powodzeniem zarówno wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy jak
iuznaniem rodziców, którzy chętnie przyglądali się prowadzonej przez okres wakacji akcji. Całość sprawozdania, włącznie ze zdjęciami, przygotowana jest również w formie elektronicznej na CD.

Koordynator Akcji Lato 2018
Leszek Tytko
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