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SPRINTEM PO DZIELNICY

Ponad pół setki uczniów bieńczyckich szkół podstawowych wzięło
udział w wyjątkowej grze terenowej, której organizatorem była Rada
Dzielnicy XVI. Partnerem wydarzenia był Huﬁec Związku Harcerstwa Polskiego Kraków Nowa Huta
z ulicy Kaczeńcowej. Wydarzenie
odbyło się 17 października. Jego
ideą było przybliżenie młodzieży
wiedzy o jej małej ojczyźnie, jaką
jest dzielnica – Bieńczyce.
5-osobowe zespoły uczniów klas
siódmych i ósmych, reprezentujące
szkoły podstawowe z terenu dzielnicy, wraz z opiekunami, odwiedziło
tego dnia wiele charakterystycznych
dla Bieńczyc miejsc, odpowiadając
na pytania i wypełniając związane
z nimi zadania. Najlepsi, czyli SP
101 z os. Jagiellońskiego, zdobyli Puchar Przewodniczącego Rady
Dzielnicy XVI, Zygmunta Bińczyckiego, a wszyscy otrzymali drobne
upominki. Przypomnijmy, że pierwsze takie wydarzenie miało miejsce
jeszcze przed pandemią koronawirusa, w 2019 roku.
W wydarzeniu uczestniczyły
wszystkie bieńczyckie samorządowe szkoły podstawowe. Także
Szkoła Sportowa Marcina Gortata, Publiczna Szkoła Podstawowa
Sióstr Salezjanek i Katolicka Szkoła
Podstawowa Światło-Życie.
- Bardzo cieszymy się, że młodzi ludzie tak chętnie wzięli udział
w tym wydarzeniu. Niewątpliwie
„Quest Bieńczycki” był dla nich
okazją do lepszego poznania dzielnicy. Zwłaszcza, że punkty, do których docierali uczestnicy, były roz-

mieszczone tak, aby poznać granice
naszej dzielnicy. Mogę więc tylko
gorąco podziękować młodzieży, że
jej się chciało. To samo dotyczy jej
nauczycieli i opiekunów. To, moim
zdaniem, nasz największy sukces
– mówi radna Agnieszka Łoś, koordynatorka i pomysłodawczyni wydarzenia, które organizowała cała
Komisja Promocji i Łączności z
Mieszkańcami rady dzielnicy.
Drugi, ale na pewno nie ostatni,
Quest Bieńczycki pozwolił uczestnikom na lepsze poznanie dzielnicy.
Odwiedzili oni wiele charakterystycznych dla Bieńczyc miejsc.
Wśród odwiedzanych miejsc znalazły się te o znaczeniu historycznym, chociażby pomnik Bohdana
Włosika czy kościół Arka Pana.
Miejsca szczególne dla dzielnicy,
jak Hospicjum św. Łazarza, w który młodzi ludzie mogli poznać ideę
wolontariatu, sadząc żonkilowe cebulki. Młodzież mogła też rozegrać
mini mecz tenisa stołowego w Klubie Sportowym Wanda, odwiedzić
Młodzieżowy Dom Kultury im. J
Korczaka oraz zobaczyć fontanny
na Zalewie Nowohuckim.
Wszyscy uczestnicy mieli okazję
poznać Stanisława Malarę, odznaczonego nagrodą honorową IPN-Świadek Historii, wieloletniego
radnego dzielnicy XVI, który przybliżył młodzieży tematykę związana z kościołem Arka Pana.
Jednym z najważniejszych punktów gry terenowej była wizyta w
siedzibie Rady Dzielnicy XVI w os.
Kalinowym. Tu na młodzież czekał
Zygmunt Bińczycki, Przewodniczą-

cy Rady i Zarządu Dzielnicy Bieńczyce.
– Dla większości uczniów była to
pierwsza wizyta w siedzibie rady.
Młodzi ludzie mogli zapytać o
prace rady, przyjrzeć się jej siedzibie – mówił po spotkaniu Zygmunt
Bińczycki, który podczas krótkiego
spotkania z każdą z grup zadawał
pytania konkursowe dotyczące rady
dzielnicy.
Wielki ﬁnał tegorocznego „Questu Bieńczyckiego”, rozgrywanego
w godzinach od 9 do 13, odbył się
przy ul. Kaczeńcowej 7, w siedzibie
Hufca ZHP Kraków Nowa Huta.
To właśnie w harcówce młodzież,
w pełnej gotowości, przystąpiła do
rozwiązania quizu wiedzy o dzielnicy, który wypadł naprawdę dobrze,
choć w jego trakcie, a rozgrywany
był na czas, emocji i szaleństwa nie
brakowało. Zwłaszcza, że test rozwiązywano przy pomocy smartfonów, a każdy zespół miał do dyspozycji tylko jeden telefon.
- Warto podkreślić, że nie udałoby
się zorganizować pierwszego „Questu Bieńczyckiego, gdyby nie partnerstwo Hufca ZHP Kraków Nowa
Huta. Harcerze okazali się bardzo
pomocni. W organizację wydarzenia zaangażowali się również wszyscy członkowie Komisji Promocji
i Łączności z Mieszkańcami. Serdecznie wszystkim organizatorom
dziękuję. Po takim ﬁnale od razu
chce się brać do organizacji kolejnego questu – podkreślała radna
Agnieszka Łoś.
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