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NOWA HUTA DAWNIEJ I DZIŚ.
MOGIŁA FEST!

Tradycyjnie już Święto Dzielnicy XVIII stało się okazją do zabawy i rodzin-
nego spędzania czasu. Tym razem mieszkańcy Nowej Huty zostali zaproszeni 
przez Radę Dzielnicy XVIII na Błonia Mogilskie, przy ul. Klasztornej.  In-
spiracją do wydarzenia, które miało miejsce 10 września, stało się 800-lecie 
lokacji zakonu cystersów w Mogile.

Nowe miejsce – wieloletnia formu-
ła, która mówi dla każdego cos dobre-
go. – Święto Dzielnicy to dzień wy-
jątkowy, staramy się aby każdy bez 
względu na wiek dobrze się bawił! 
Wszystkie dostępne tego dnia atrakcje 
dla  najmłodszych- a jest ich napraw-
dę wiele, są bezpłatne! Nie chcemy 
by rodzice ze względów fi nansowych 
musieli odmawiać dzieciom prawa do 
zabawy – podkreślają radni oseim-
nastki. Takie rozwiązanie doceniają 
rodzice, którzy corocznie wyrażają się 
bardzo pochlebnie o organizacji świę-
ta. Podobnie było i w tym roku, 10 
września na błoniach mogilskich przy 
ul. Klasztornej spotkali się mieszkań-
cy Nowej Huty w każdym praktycz-
nie wieku, aby w miłej atmosferze 
spędzić sobotnie popołudnie pełne 
atrakcji.

Na ustawionej specjalnie na te oka-
zję scenie jako pierwsze zaprezento-
wały się placówki oświatowe. Dla 
wielu dzieci był to debiutancki występ 
przed szeroką publicznością i chociaż 
trema była chwilami widoczna na ma-
łych buziach entuzjazm publiczności, 
wśród której nie zabrakło najbliż-
szych – rodziców, dziadków, sprawił, 
że najmłodsi nowohucianie rozpoczę-
li Mogiła Fest „z przytupem”.  Przed-
szkole nr 46 zaprezentowało taniec 
krakowiak, Przedszkole nr 88 taniec 
romski, ze Szkoły Podstawowej nr 80 
wystąpił chór, natomiast Szkoła Pod-
stawowa nr 37 przygotowała spektakl 
teatralny. Publiczność obejrzała dwa 
fi lmy krótkometrażowe zrealizowane 
przez uczniów Zespołu Szkół Spe-
cjalnych nr 6, a następnie na scenie 
pojawił się chór dziecięcy z Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych im. 
M. Karłowicza. Młodzieżowy Dom 
Kultury im. J. Korczaka rozpoczął 
swój program od popisowego pokazu 
akrobacji i układów tanecznych che-
erleaderkek, a następnie wystąpiły 
wokalistki ze Studia Wokalnego i ze-
społu Akcent. Orkiestra Nowohucka 
pod batutą Andrzeja Korzenia zapre-
zentowała swoje interpretacje przebo-
jów muzyki rozrywkowej m.in. A Na-
tural Woman Arethy Franklin. Po tym 
występie na deskach sceny pojawił się 
zespół pop-gospelowy Unisono, który 
swoim repertuarem wprowadził rado-
sny nastrój.

O 18:00 gospodarz wydarzenia 
– przewodniczący Rady Dzielnicy 
XVIII Nowa Huta – Stanisław Mo-
ryc – powitał przybyłych gości, wśród 
których był zastępca prezydenta 
Miasta Krakowa Andrzej Kulig oraz 
Przedstawiciele Rady Miasta Krako-
wa. Swoją obecnością wydarzenie 
uświetnili również ojcowie opaci z 
klasztoru Cystersów w Mogile. Oj-
ciec Piotr Chojnacki otrzymał z rąk 
Sławomira Pietrzyka, redaktora „Gło-
su Tygodnika Nowohuckiego” tytuł 
Nowohucianina Roku, za wybitne 
zasługi dla Nowej Huty m.in. w ob-
szarze pielęgnowania dziedzictwa 
kulturowego. Nowohucianin roku 
to tytuł przyznawany przez Kapitułę 
„Głosu” od połowy lat dziewięćdzie-
siątych osobom, których szczególne 
zasługi na rzecz lokalnej społeczności 
wpisują się w dzieje Nowej Huty. Do 

grona gości na scenie wkrótce dołą-
czyli przedstawiciele Rady Dzielnicy 
XVIII Nowa Huta, którzy na co dzień 
pracują na rzecz dzielnicy i jej miesz-
kańców.

Po części ofi cjalnej przyszedł czas 
na dalsza zabawę. Do tańca porwała 
publiczność DJ Wika – najstarsza DJ-
-ka w Polsce, która obdarowała zgro-
madzonych ludzi pozytywną energią 
i radością. - Mieszkańcy Nowej Huty 
są ludźmi naprawdę wyjątkowymi, 
gdy corocznie spotykamy się na świę-
cie dzielnicy dzielimy się opiniami 
i pomysłami. To takie nasze nowo-
huckie spotkania na luzie. Chociaż 
w tym roku pogoda sprawiła, ze nie 
wszystkie punkty programu udało się 
zrealizować było warto – planować, 
organizować, być – właśnie po to by 
się spotkać- podkreśla Stanisław Mo-
ryc Przewodniczący Rady i Zarządu 
dzielnicy XVIII. 

Organizatorzy przygotowali liczne 
atrakcje także poza sceną. Na naj-
młodszych uczestników czekała stre-
fa zabaw dziecięcych - miasteczko 
rozrywki z karuzelami, zjeżdżalniami 
i kolejką elektryczną. Nieco starsi z 
zainteresowaniem przyłączyli się do 
warsztatów dawnych rękodzielników, 
takich jak kowal, piekarz czy garn-
carz, mieli też możliwość obejrzenia 
uzbrojenia rycerskiego.

Przy namiotach jednostek miejskich 
działających na terenie Nowej Huty 
zgromadziło się sporo chętnych do 
udziału w przygotowanych przez nie 
warsztatach. Dużą popularnością cie-
szyło się malowanie twarzy, warsztaty 
plastyczne i rękodzielnicze oraz po-
kazy eksperymentów chemicznych. 
Wśród wystawców znaleźli się: Ośro-
dek Kultury Norwida, MOPS Kraków 
fi lia nr 4, Ośrodek Kultury Kraków 
Nowa Huta, Biblioteka Kraków, 
Wojewódzki Związek Pszczelarzy – 
Koło Kraków Nowa Huta, Fudacja 
Simbiosis,  MOS Kraków Wschód, 
Muzeum Nowej Huty, Zarząd Zieleni 
Miejskiej. Swoją ofertę zaprezento-
wały również służby: Policja, Straż 
Miejska oraz Szkoła Aspirantów PSP 
w Krakowie. 

Mieszkańców przybywających na 
błonia mogilskie witała wystawa ple-
nerowa Mogiła - kilka ujęć. Wystawa 
powstała z inicjatywy radnej Agniesz-
ki Żołądź we współpracy z Muzeum 
Krakowa odział Nowa Huta. Jest to 
zbiór archiwalnych zdjęć i rycin z 
obszaru dawnej wsi Mogiła wraz z 
opracowaniem merytorycznym. Po-
nieważ jest to wystawa mobilna, już 
wkrótce zobaczą ją Państwo w innych 
miejscach Nowej Huty. Wypatrujcie 
uważnie!

Organizatorami wydarzenia Nowa 
Huta Dawniej i Dziś. Mogiła Fest! 
byli Rada Dzielnicy XVIII Nowa 
Huta oraz Młodzieżowy Dom Kultury 
im. J. Korczaka. 

Partner strategicznym Krakowski 
Holding Komunalnych S.A. Partne-
rzy biznesowi Arcelor Mittal, Cognor 
Holding S.A. oraz CFB Manufaktura


