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Na przekór pogodzie...

SPOTKANIA
BIEŃCZYCKIE

Po trzyletniej przerwie, spowo-
dowanej pandemią koronawirusa, 
bieńczyczanie mogli wreszcie spo-
tkać się, porozmawiać, spędzić ra-
zem przyjemny czas. I choć pogoda 
nie była tym razem sprzymierzeń-
cem celebrowania święta dzielni-
cy, to dobre nastroje wszystkich 
licznie przybyłych mieszkańców 
Bieńczyc przeważyły nad deszcz i 
ciemne chmury zbierające się co 
rusz nad terenem Młodzieżowego 
Domu Kultury im. Janusza Korcza-
ka. Tradycyjnym miejscem Spotkań 
Bieńczyckich. Już dwudziestych 
drugich!!!

Świętowanie rozpoczął turniej pił-
karski o Puchar Przewodniczącego 
Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bień-
czyce. Walczono zaciekle, ale fair, a 
wyrównane pojedynki piłkarskie nie 
dały odczuć ani piłkarzom, ani licz-
nym obserwatorom popołudniowego 
chłodu.

Zwycięzcami okazali się piłkarze 
Pacos de Ferreira. Wyprzedzili Toshi-
ba Team i Huragan Mistrzejowice.

Już po ofi cjalnym przywitaniu gości, 
najlepsze zespoły turnieju odebrały 
atrakcyjne nagrody, które wręczali 
Zygmunt Bińczycki i Daniel Pierko. 
Przy okazji uhonorowali oni także 
najlepsze zespoły w całorocznej edy-
cji Nowohuckiej Ligi Piłkarskiej, któ-
ra w 2005 roku powołano z inicjatywy 
właśnie Dzielnicy Bieńczyce. I w tym 
wypadku zwycięzcami rozgrywek zo-
stali piłkarze Pacos de Ferreira, wy-
przedzając Huragan Mistrzejowice i 
MKS Mistrzejowice.

Rozgrzewały nie tylko emocje pił-
karskie. Także wielkie porcje gorą-
cych frytek i kawa zlicznych stoisk 
gastronomicznych. Oczywiście, nie 
zabrakło waty cukrowej i popcornu.
Dzieciaki szalały w wesołym mia-
steczku – na trampolinie, zjeżdżalni i 
na karuzeli.

Przed ofi cjalnym przywitaniem licz-
nie przybyłych gości wystąpiły dzieci 
i młodzież zMiędzyszkolnego Zespo-
łu Pieśni i Tańca Krakowiak. Zespół 
zaprezentował pieśni i tańce ludowe, 
w których znalazło się miejsce także 
na tańce Lajkonika. Brawa widzów 
były najlepszą nagrodą za świetny 
występ.

- Witam wszystkich Państwa na na-
szych kolejnych Spotkaniach Bień-
czyckich, których

inicjatorem jest Rada Dzielnicy XVI 
– mówiła Monika Modrzejewska, 
dyrektorka MKD im. J. Korczaka, 
współorganizatora tegorocznych spo-
tkań.

- Szanowni Państwo, chciałbym go-
rąco powitać was na już 22. Spotka-
niach Bieńczyckich. Przede wszyst-
kim mieszkańców Bieńczyc, ale także 
naszych szacownych gości – radnych 
miejskich: Bogumiły Drabik, Renaty 
Kucharskiej, Sławomira Pietrzyka, 
Stanisława Moryca, przewodniczą-
cego Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 
Włodzimierza Pietrusa i Kazimierza 
Chrzanowskiego – mówił Zygmunt 
Bieńczycki, przewodniczący szes-
nastki.

Powitał on także komendanta Ko-
misariatu VII Policji i jego zastępcę, 
przedstawicieli Ośrodka Kultury im. 
Norwida w osobach dyrektorów tej 
placówki oraz radnych dzielnic no-
wohuckich. - Serdecznie dziękuję 
wszystkim Państwu za uświetnienie 
naszego spotkania. W szczególności 
Pani dyrektor Monice Modrzejewskiej 
za współorganizację naszego święta i 
przygotowanie tak licznych atrakcji – 
dodawał przewodniczący szesnastki, 
zapraszając do dobrej zabawy i spo-
tkania wszystkich mieszkańców także 
za

rok.

- Cieszę się bardzo, że tak licznie 
tu przybyliśmy. My, goście, ale po-
dziwiam i waszą odwagę, że mimo 
tej pogody tak licznie tu przyszliście. 
Chciałbym w imieniu przewodniczą-
cego Rady Miasta Krakowa, Rafała 
Komarewicza i wszystkich radnych 
Stołecznego Miasta Krakowa złożyć 
Państwu najlepsze życzenia wspa-
niałej zabawy, radości, uśmiechu. I 
nie dawać się, proszę, byle pogodzie. 
Najważniejsze jest samopoczucie. 
Najważniejsze jest to, co czujemy. A 
bieńczyczanie są ludźmi, którzy mają 
gorące serca – mówił radny miejski, 
Sławomir Pietrzyk, zbierając za te sło-
wa gorące brawa.

W namiocie Dzielnicy XVI Bieńczy-
ce można było zapoznać się ze zwe-
ryfi kowanymi projektami tegorocznej 
edycji Budżetu obywatelskiego i do-
wiedzieć się, że od 30 września do 14 
października będzie można głosować 
na te właśnie projekty, dzięki czemu 
kolejny już raz zyska bieńczycka prze-
strzeń i jej mieszkańcy. Jak zawsze, 
pokazy straży pożarnej, policji straży 
miejskiej interesowały wszystkich 
zgromadzonych.

W czasie trwania imprezy można 
było otrzymać liczne nagrody, uczest-
nicząc w konkurencjach sprawno-
ściowych zorganizowanych przez 
MDK im. Korczaka oraz harcerzy ze 
Szczepu ZHP-Kraków Nowa Huta. 
Do zdobycia były też nagrody główne 
imprezy, które na scenie wręczał prze-
wodniczący dzielnicy wraz z radnymi.

Przez cały czas wspólnego święto-
wania wolontariusze zbierali datki na 
Hospicjum św. Łazarza z ulicy Fa-
timskiej. Zachęcał do tego Zygmunt 
Bińczycki, przypominając, że od lat 
datki na hospicjum zbierane są także 
podczas kolejnych koncertów cyklu 
„Nowa Huta. Dlaczego nie?!”

Później bawiono się już na rocko-
wą nutę. Najpierw Genezyp Kapen, 
później Marcin Nohucki, a na fi nał – 
gwiazda wieczoru, legendarny zespół 
Kobranocka.

Szczególne podziękowania organi-
zatorzy Spotkań Bieńczyckich kierują 
do fi rm i instytucji, które wsparły wy-
darzenie – sponsorów: PUHiT i Sigma 
Pizza Bar oraz partnerów: MPEC, 
Szkoły Aspirantów Państwowej Stra-
ży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, 
MLZPiT Krakowiak, Hospicjum św. 
Łazarza, Bibliotece Kraków, MOPS 
Kraków i CAS Złota Jesień Hutnika.


