Chyba każdy młody człowiek przechodzi w swoim
życiu fazę, kiedy chce zostać pilotem. Niektórym te
marzenia zostają na dłużej. Właśnie dla nich w XXIII
Liceum Ogólnokształcącym otwarto klasę lotniczą.
Nie było wyjścia. Patronem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9, w skład którego wchodzi Szkoła
Podstawowa nr 128 i XXIII Liceum Ogólnokształcące,
jest płk. pil. Stanisław Skarżyński. Szkoła mieści się
przy ul. Seniorów Lotnictwa 5, a za płotem ma Muzeum Lotnictwa Polskiego.
Idea klasy lotniczej dotyczy uczniów zafascynowanych lataniem, zarówno przyszłych pilotów, kontrolerów lotu, jak i szybowników, baloniarzy oraz spa-
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dochroniarzy. W ramach zajęć dodatkowych szkoła
oferuje uczniom wiedzę o lotnictwie i język angielski
lotniczy prowadzone przez specjalistów. Zespół szkół
współpracuje z 8. Bazą Lotnictwa Transportowego
w Balicach, z Aeroklubem Krakowskim, Muzeum Lotnictwa Polskiego i Klubem Seniorów Lotnictwa. Organizujemy zajęcia na lotniskach w Balicach i w Pobiedniku, na Politechnice Rzeszowskiej, w Dęblinie
oraz w Hamburgu w zakładach Airbusa.
Jedną z tradycji szkoły staje się organizowanie
sesji lotniczej dla zaproszonych gości i społeczności
szkolnej. Celem spotkania jest popularyzacja wiedzy
o różnych aspektach awiacji oraz przedstawianie pasji
lotniczych uczniów liceum. 26 lutego 2019 r. odbyła
się już trzecia odsłona tego wydarzenia, tym razem
hasłem wiodącym była setna rocznica odzyskania
niepodległości. Wykład inauguracyjny wygłosił płk
dr Jerzy Kuck i oparł go na własnej opublikowanej
książce pod tytułem „Sto lat lotnictwa wojskowego
w Małopolsce”. Następnie mjr Wiesław Kowalski, pi-

lot w stanie spoczynku, ekspert Państwowej Komisji
Badania Wypadków Lotniczych i wykładowca wiedzy o lotnictwie w XXIII Liceum, zapoznał słuchaczy
z aspektami „Zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie”.
Po wykładach gości specjalnych nadszedł czas na
prezentacje uczniów. W tym roku po raz pierwszy
dziewczęta z klasy lotniczej, Paulina Krakowska i Kinga Mazur, przedstawiły temat „Kobiety w lotnictwie”
i opowiedziały o mniej oraz bardziej znanych postaciach z historii lotów w Polsce i na świecie. Po przerwie głos zabrali panowie. Szymon Maj i Miłosz Wężowicz cofnęli się do czasów drugiej wojny światowej,
a Bartosz Lamparski i Maciej Słowik pokazali zmiany
we flocie Polskich Linii Lotniczych LOT na przestrzeni 90 lat. Sesję zakończyli Bartosz Krężałek i Jakub
Lizak, opowiadając o historii skoków spadochronowych i własnych doświadczeniach w tej dziedzinie. W sesji
uczestniczyli wszyscy uczniowie Liceum Skarżyńskiego oraz
zaproszeni goście: Dyrektor Aeroklubu Krakowskiego Sabina
Hawryłko, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Krakowie płk pilot Stanisław Wojdyła,
Zastępca
Przewodniczącego
Zarządu Dzielnicy III Prądnik
Czerwony Marcin Smolski oraz
wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Sebastian
Walosczyk. Niestety, nie mógł
przybyć Dowódca 8 Bazy Lotnictwa Transportowego,
płk pilot Paweł Bigos, który przesłał jednak na ręce
dyrektora Pawła Samborskiego list z pozdrowieniami
i przeprosinami.
Rok szkolny 2019/20 stanowi dla Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 9 ogromne wyzwanie. Wychodząc naprzeciw potrzebom absolwentów klas
trzecich gimnazjum oraz klas ósmych szkół podstawowych, XXIII Liceum Ogólnokształcące planuje
otwarcie trzech klas pierwszych „starego” i trzech klas
pierwszych „nowego” liceum. Oznacza to propozycję
otwarcia dwóch klas lotniczych pracujących według
starej i nowej podstawy programowej. W nowej siatce godzin szkoła przewidziała rozszerzenia z matematyki, języka angielskiego i geografii. W klasie lotniczej
przedmiotem dodatkowym będzie fizyka lotnicza,
wiedza o lotnictwie i język angielski lotniczy.
Anna Węglarz
Nauczyciel XXIII Liceum Ogólnokształcącego
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