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Miêdzynarodowe Mistrzostwa Cheerleaders za nami
M³odzie¿owy Dom Kultury im. Janusza Korczaka dzia³aj¹cy na osiedlu
Kalinowym to duma Bieñczyc. To tutaj powsta³y pierwsze w naszej dzielnicy zespo³y cheerleadres, do których
pocz¹tkowo nale¿a³o tylko kilka
dziewczynek. Z roku na rok zainteresowanie by³o coraz wiêksze, a zespo-

³y coraz liczniejsze. Dziêki ogromnej
pracy i zaanga¿owaniu Moniki Modrzejewskiej Dyrektor MDK oraz
Agnieszki Tarkowskiej  trenerki zespo³ów cheerleaders uda³o siê zorganizowaæ w Bieñczycach Polish Grand
Prix, które na sta³e wpisa³o siê ju¿ w
kalendarz imprez. W ubieg³ym roku

impreza zyska³a miano miêdzynarodowej. W tym roku 18 listopada odby³a
siê druga edycja International Cheerleading Championships, tym razem ze
wzglêdu na ogromn¹ iloæ zg³oszonych zawodników, w Hali Sportowej
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji
w Zielonkach. Udzia³ w niej wziê³o
ok. 700 uczestników w wieku od 5 do
74 lat. Od samego rana trwa³y eliminacje, które wy³oni³y zespo³y zakwalifikowane do cis³ych fina³ów. G³ówna czêæ imprezy rozpoczê³a siê o
godz. 14.30. Andrzej Buczkowski 
Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du
Dzielnicy XVI Bieñczyce powita³
wszystkich zgromadzonych tymi s³owami: To dla mnie ogromny zaszczyt
móc tutaj dzi z Pañstwem byæ. Ta
dzisiejsza impreza, ta iloæ uczestników, to siê samo nie sta³o, to ciê¿ka
praca Dyrektor Moniki Modrzejewskiej i Pani Agnieszki Tarkowskiej 
pomys³odawczyni tego wydarzenia.
Obu Paniom gratulujê i dziêkujê za
trud. Wszystkim uczestnikom ¿yczê po-
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Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych nr 1 w Krakowie rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoæ w 1957 roku i od tego czasu nieprzerwanie kszta³ci nowe pokolenia
kucharzy i kelnerów, którzy opuszczaj¹c szkolne mury podbijaj¹ wiat smakiem przygotowywanych potraw. 60 lat dzia³alnoci to piêkny Jubileusz,
który wiêtowalimy 17 listopada br.

OD 60 LAT UCZ¥ DOBREGO SMAKU

Uroczystoci rozpoczê³y siê od Mszy
wiêtej w kociele Arka Pana, a nastêpnie udalimy siê do szko³y, by
wspólnie powspominaæ, przypomnieæ
sobie historiê Szko³y, która wypuci³a
w wiat ponad 50 roczników absolwentów. Dyrektor Barbara Brewczyñska
serdecznie powita³a znamienitych goci, a wród nich S³awomira Pietrzyka
 Wiceprzewodnicz¹cego Rady Miasta
Krakowa, Andrzeja Buczkowskiego 
Przewodnicz¹cego Rady i Zarz¹du
Dzielnicy XVI Bieñczyce, ks. dr. Jerzego Czerwienia  Proboszcza Parafii
Arka Pana, Piotra Serafina  Cz³onka
Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, a zarazem absolwenta i
przyjaciela szko³y, Stanis³awa Rachwa³a  Radnego Miasta Krakowa, Annê
Korfel-Jasiñsk¹  Dyrektora Wydzia³u
Edukacji UMK, a tak¿e Dyrektorów
zaprzyjanionych szkó³ z Polski, Niemiec, Austrii, Wêgier i S³owacji oraz
przyjació³ i partnerów Szko³y. Barbara
Brewczyñska, zwi¹zana ze szko³¹ od
40 lat, a od 13 lat jej Dyrektor przyjê³a od zaproszonych goci gratulacje i
wyrazy uznania za trud i pracê w³o¿on¹ w rozwój szko³y. Andrzej Buczkow-

ski Przewodnicz¹cy Szesnastki ¿yczy³ wytrwa³oci i kolejnych sukcesów,
a w ramach uznania za dotychczasowe
osi¹gniêcia wrêczy³ Pani Dyrektor
piêkny kosz kwiatów (na zdjêciu). Prezydent Miasta Krakowa równie¿ doceni³ Barbarê Brewczyñsk¹, przyznaj¹c
jej nagrodê specjaln¹, któr¹ wrêczy³a
Anna Korfel-Jasiñska. Nauczycielem z
pasj¹ zosta³a Wanda Fundament, która wprowadza m³odzie¿ w tajniki sztuki
kulinarnej. Mielimy okazjê poznaæ
równie¿ umiejêtnoci aktorskie
uczniów, którzy przedstawili krótko
historiê szko³y. Po uczcie duchowej
przyszed³ czas na ucztê dla cia³a. Pani
Dyrektor zaprosi³a wszystkich na poczêstunek. Moglimy skosztowaæ roladki z dziczyzny, spaghetti z marchewki
oraz pysznych ciast. Nastêpnie na salê
wjecha³ piêkny, piêtrowy tort z nadzieniem limonkowo-pistacjowym, przygotowany przez uczniów Gastronomika. Jak na Jubileusz przysta³o, nie
mog³o zabrakn¹æ Sto lat, które zaintonowa³ Przewodnicz¹cy Andrzej
Buczkowski. Uroczystoæ by³a uczt¹
zarówno dla ducha, jak i cia³a.
Magdalena Dziedzic

wodzenia, a rodzicom i opiekunom
¿yczê radoci z ogl¹dania wystêpów
swoich podopiecznych, i otworzy³ kolejne Miêdzynarodowe Mistrzostwa
Cheerladers Polish Grand Prix 2017.
Zmagania zespo³ów trwa³y do samego
wieczora. Obejrzelimy blisko 900
wystêpów, w których zaprezentowali
siê zawodnicy z Polski, Niemiec i Wêgier. Organizacjê imprezy wsparli finansowo Województwo Ma³opolskie
oraz Rada Dzielnicy XVI Bieñczyce.
Ka¿dy uczestnik otrzyma³ upominek
ufundowany przez firmy Farmona i
Elfa Pharm, a zwyciêzcy zostali nagrodzeni pucharami i pami¹tkowymi
medalami.
Magdalena Dziedzic
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