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6 GRUDNIA WIÊTY MIKO£AJ
ZAWITA£ RÓWNIE¯ DO BIEÑCZYC

W M³odzie¿owym Domu Kultury im. Janusz Korczaka rozda³
ponad 200 paczek najm³odszym mieszkañcom naszej dzielnicy. Inicjatorem i pomys³odawc¹ tej imprezy jest Magdalena Dziedzic 
cz³onek Zarz¹du naszej Dzielnicy. Uda³o siê jej nawi¹zaæ kontakt
z firm¹ ArcelorMittal Poland, która przekaza³a na prezenty dla
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Zdrowych i pogodnych,
spêdzonych w mi³ej,
rodzinnej atmosferze
wi¹t Bo¿ego Narodzenia
¿ycz¹
Rada i Zarz¹d
Dzielnicy XVI Bieñczyce

10 listopada 2017 r. w przeddzieñ 99. rocznicy odzyskania
przez Polskê niepodleg³oci w Szkole Podstawowej nr 92 rozbrzmiewa³y dwiêki pieni patriotycznych w wykonaniu najm³odszych mieszkañców Nowej Huty.

Pod honorowym patronatem Rady Dzielnicy XVI
Bieñczyce

V Miêdzyprzedszkolny Przegl¹d
Pieni Patriotycznych w SP 92

dzieci kwotê 5 000 z³  wyjania Andrzej Buczkowski  Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVI Bieñczyce. Dyrektor MDK
im. Janusza Korczaka, Monika Modrzejewska zgodzi³a siê gociæ
dzieci w tym dniu, a wychowankowie Korczaka, pod czujnym
okiem instruktorki Anny Koszycarz, przygotowali piêkny program
artystyczny. Dzieci wziê³y udzia³ we wspólnej zabawie i zatañczy³y z Miko³ajem. Ka¿de dziecko otrzyma³o paczkê pe³n¹ s³odkoci,
a najm³odsi pluszowego misia. Uwa¿am, ¿e jest to fajna inicjatywa, chcê j¹ w przysz³ym roku rozszerzyæ, zaprosiæ wiêcej firm do
wspó³pracy. Radoæ na twarzach dzieci, które wychodzi³y tego dnia
z Korczaka to dla mnie najwiêksza nagroda  podsumowuje Magdalena Dziedzic.

SENIORZY PODZIELILI SIÊ OP£ATKIEM

W dniach 67 grudnia w Zespole Szkó³ Gastronomicznych nr 1
na os. Z³otej Jesieni 16 odby³y siê spotkania op³atkowe dla seniorów z Bieñczyc. Inicjatorem spotkañ w tym w³anie miejscu by³
Andrzej Buczkowski  przewodnicz¹cy Szesnastki, który w tej
sprawie nawi¹za³ wspó³pracê z pani¹ Barbar¹ Brewczyñsk¹  dyrektor ZSG nr 1. Seniorzy mogli skosztowaæ tradycyjnej zupy grzybowej, sma¿onej ryby, a tak¿e wi¹tecznego piernika przygotowanego przez uczniów szko³y, pod czujnym okiem nauczycieli: Wandy Fundament i Tomasza Dery. W spotkaniach udzia³ wziê³o ponad
300 osób. Zosta³y one sfinansowane ze rodków Rady Dzielnicy XVI
Bieñczyce, a ich organizacja by³a mo¿liwa dziêki uprzejmoci pani
dyrektor Barbary Brewczyñskiej, za co serdecznie dziêkujemy.
Autor tekstu i zdjêcia:
Magdalena Dziedzic

W SP 92 im. Bohaterów Westerplatte wychowanie w duchu patriotyzmu realizujemy na wiele sposobów. Staramy siê, podejmowaæ
takie kroki, aby nauka mi³oci i szacunku wobec rodziny, najbli¿szych, a tak¿e narodu, jêzyka, tradycji, historii oraz symboli narodowych by³a procesem naturalnym. Jednym z nich s¹ wpisane ju¿
w tradycjê placówki przegl¹dy pieni patriotycznych, organizowane dla przedszkolaków oraz naszych uczniów. W s³owach i nutach
tych utworów zaklêta jest opowieæ o Ojczynie. W bie¿¹cym roku
w obu tych wydarzeniach wziê³o udzia³ ³¹cznie oko³o pó³ tysi¹ca
osób.

Podczas V Miêdzyprzedszkolnego Przegl¹du Pieni Patriotycznych
w SP 92 wyst¹pi³o na scenie 14 grup przedszkolnych. Wród zaproszonych goci by³a pani Alina Nowicka- cz³onek Zarz¹du Rady
Dzielnicy XVI Bieñczyce. M³odzi artyci, w odwiêtnych strojach,
piêknie i z du¿ym zaanga¿owaniem piewali pieni, które przez lata
towarzyszy³y Polakom. Ich wystêpy poprzedzi³ utwór Marka Grechuty pt. Wolnoæ, wykonany przez klasê III b. Nastêpnie, przy
dwiêkach miêdzy innymi: U³anów, Pierwszej Kadrowej, Piechoty, Legionów, Nasz dom, P³ynie Wis³a i wielu innych
piêknych pieni, dzieci piêcio- i szecioletnie opowiada³y o swojej
mi³oci do Polski. Swoimi wykonaniami dostarczy³y wielu wzruszeñ
wszystkim s³uchaczom.
Serdecznie dziêkujemy nauczycielom z przedszkoli nr: 97, 117,
120, 144, 148 i 177 za wspania³e przygotowanie wychowanków i
udzia³ w tej wyj¹tkowej lekcji historii.
Agnieszka Zych
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