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Nowohucki gastronomik w wietle wartoci patriotycznych,
czyli...

VI Ma³opolski Konkurs
Pieni i Poezji Patriotycznej
17 listopada 2016 r. w Zespole
Szkó³ Gastronomicznych nr 1 w
Krakowie odby³ siê VI Ma³opolski
Konkurs Pieni i Poezji Patriotycznej. Szko³a ta s³ynie w rodowisku
lokalnym jako gastronomik, któremu
szczególnie bliskie s¹ s³owa patriotyzm, ojczyzna, tradycja, a to za
spraw¹ m.in. tego¿ w³anie konkursu, który ka¿dego roku gromadzi
bardzo du¿¹ liczbê uczestników z
ró¿nych miejsc Ma³opolski. W tegorocznej edycji wziê³o udzia³ 70
uczestników szkó³ gimnazjalnych, co
dowodzi, ¿e konkurs cieszy siê nieustannie du¿ym zainteresowaniem
zarówno ze strony uczniów, jak i zaproszonych goci. Przedsiêwziêcie
zosta³o objête honorowym patronatem przez nastêpuj¹ce instytucje:
Urz¹d Wojewódzki, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego, Ma³opolskiego Kuratora Owiaty, Instytut Dialogu Miêdzykulturowego, Muzeum Armii Krajowej i
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Ide¹ spotkania by³o m.in. krzewienie wartoci patriotycznych zw³aszcza wród m³odzie¿y gimnazjalnej.
Organizatorzy wydarzenia, czyli dyrekcja szko³y wraz z pomys³odawczyniami p. Sylwi¹ Ptasznik i p.
Mart¹ Bernadzikiewicz-Stêpieñ,
mog¹ byæ dumni z tego, ¿e ju¿ ko-

lejny raz konkurs odniós³ sukces i
nale¿y do udanych przedsiêwziêæ
szko³y. Uczestnicy prezentowali siê
w dwóch kategoriach: pieñ i poezja
patriotyczna. Jurorzy z wielkim zainteresowaniem i uznaniem wys³uchali wszystkich uczestników, po czym
udali siê na burzliwe obrady.
Nie mieli ³atwego zadania, gdy¿ poziom artystyczny wystêpów by³ bardzo wysoki. W kategorii pieñ kolejne miejsca zajêli: pierwsze Aleksandra Radosz z Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej, drugie Nikola
Wróbel z Gimnazjum w Opatowcu,
trzecie Gabriela Jeleñ z Gimnazjum
w Micha³owicach. W kategorii poezja pierwsze miejsce zajê³a Olimpia Kotarba z Gimnazjum Bogdana
Jañskiego w Krakowie, drugie Nikodem Achtel z Gimnazjum w Micha³owicach, trzecie Aleksandra
K¹cka z Gimnazjum w Niepo³omicach. Swoj¹ obecnoci¹ nasz konkurs zaszczycili: starszy wizytator
Ma³opolskiego Kuratorium Owiaty
pani Maria Krysakowska, pani Magdalena Siemion z Instytutu Dialogu
Miêdzykulturowego im. Jana Paw³a
II, pan Maciej Miezian z Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa,
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy XVI
pan Andrzej Buczkowski, asystent
pos³a Ireneusza Rasia pan Piotr
Opi³ka, pani Wiktoria Fedorowicz z

Klubu Kunia, pan Aleksander Czerniewicz z Muzeum Armii Krajowej. S³odk¹ chwil¹, nie tylko w znaczeniu metaforycznym, by³ poczêstunek przygotowany przez uczniów
gastronomika (przysz³ych kucharzy i
kelnerów) zarówno dla wszystkich

uczestników konkursu, jak i zaproszonych goci, bo przecie¿ poezja i
pieñ ³¹czyæ siê musz¹ z dobrym
smakiem, którego ZSG nr 1 nie
brakuje.
VI Ma³opolski Konkurs Pieni i
Poezji Patriotycznej zapisa³ siê ju¿

do historii wydarzeñ szko³y i pozostawi³ po sobie g³êbok¹ refleksjê, ¿e
warto dzia³aæ poprzez wartoci, warto jednoczyæ ludzi, zw³aszcza tych
m³odych, bo wartociowa m³odzie¿
jest wród nas.

BÊDZIE PARKING

Szanowni Pañstwo, bardzo siê cieszê, ¿e na osiedlu Niepodleg³oci, obok
Tomeksu z mojej inicjatywy powstanie nowy parking. Poprawi to estetykê
i uporz¹dkuje ten teren. Oczywicie dziêkujê kole¿ankom i kolegom radnym
Dzielnicy XVI za poparcie mojego pomys³u.
Grzegorz Król, przewodnicz¹cy Komisji Ochrony
rodowiska i Terenów Zielonych
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