
Festyn „Pożegnanie lata” - relacja 

Po raz kolejny w tym roku odbył się Festyn ”Pożegnanie lata”. W latach ubiegłych odbywał 

się w soboty. W tym roku odbył się w dniu 6 września 2019, w piątek, w godzinach 15.00-

20.00. Taka zmiana była „ przez modelarzy”. Ostatnia sobota i niedziela sierpnia, to jeszcze 

powroty z wakacji i frekwencja mogła nie dopisać. A 7 i 8 września w Oleśnicy odbywały się 

39 Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych. Jako zdobywcy trzeciego miejsca zespołowo  

w Mistrzostwach Polski w ubiegłym roku i w tym modelarze chcieli powalczyć w szlachetnej 

rywalizacji. Dlatego festyn zaplanowano na 6 września w godzinach po południowych. Tylko 

czy frekwencja dopisze? Pan Prezes naszej Spółdzielni Maciej Zięba i Rada Osiedla Borek 

mieli obawy o frekwencję. A jednak wszystko się udało i frekwencja była nie mniejsza niż w 

latach ubiegłych.  

Dla modelarzy MDK Krzyki przygotowano stoły w takim samym układzie jak w pracowni 

modelarskiej. Zamiarem moim było poprowadzenie warsztatów modelarskich jak żywą lekcję 

w plenerze. Z tą różnicą, że nauczycielami i instruktorami będą „Nasi Modelarze” Dopisali 

modelarze. Młodsi przyszli z rodzicami, starsi sami. Zachęcali przybyłych na festyn do 

budowy modeli. Uczyli jak poprawnie wycinać, bigować, zaginać i kleić. Pod Ich kierunkiem 

powstawały poprawnie sklejone modele przez dzieci i niejednokrotnie przez dorosłych. 

Wykazali się bardzo dużą wiedzą, zaangażowaniem i taktem w doradzaniu debiutantom 

małym i dużym. Na zmianę korzystali jak inni uczestnicy festynu z przygotowanych atrakcji. 

Trampoliny, kul wodnych, dmuchanych zamków, przejażdżki motocyklem gąsienicowym z 

czasów II Wojny Światowej, oraz uczestniczyli w wielu konkursach. Były starty modeli rakiet, 

które lądowały na spadochronach na okolicznych drzewach. Podczas festynu pod kierunkiem 

najmłodszych 7-10 letnich modelarzy zbudowano kilkadziesiąt redukcyjnych modeli z 

kartonu oraz modele szybowców kartonowo-sosnowych.  

Jestem bardzo dumny z Modelarzy MDK Wrocław Krzyki. Modelami podziękuję za ich 

wspaniałą pracę podczas zajęć. Serdecznie dziękuję rodzicom modelarzy za ICH 

zaangażowanie i poświęcony czas podczas festynu. A jak wyglądało w kolorze, to zapraszam 

do galerii. 
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