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Pierwszy rok minął jak jeden dzień!

Wiceprzewodniczący Dominik Jaśkowiec
podsumowujący efekty pracy Klubu
Integracyjny Klub Kultury Olsza doczekał się fantastycznego święta – 5 listopada miały miejsce 1. urodziny Klubu. Był to
dzień wspólnego świętowania i wiwatów,
na które w pełni zasłużyliśmy!
Podczas części oficjalnej mieliśmy przyjemność przyjąć podziękowania za wspólną
współpracę zarówno z rąk wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika
Jaśkowca oraz przewodniczącej komisji Kultury i Ochrony Zabytków Małgorzaty Jantos.
Wśród gości obecna była również dyrektor
Krakowskiego Forum Kultury, którego komórką organizacyjną jest nasz Klub. Imprezę
prowadziła kierownik programowa Krakowskiego Forum Kultury Magdalena Szuba.
Podczas części artystycznej uczestnicy
zajęć stałych zaprezentowali bogaty program towarzyszący. Mieliśmy okazję zo-

baczyć m.in. recytację wiersza ,,Abecadło”
Juliana Tuwima w wykonaniu grupy przedszkolnej oraz wiersza ,,Na straganie” Jana
Brzechwy w wykonaniu uczniów z klas I-III.
Obejrzeliśmy skecze ,,Potworny wujaszek”
oraz ,,On nie doczekał się” z ,,Teatrzyku Zielona Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w wykonaniu młodzieży oraz spektakl ,,Adam i Ewa” według wierszy Juliana
Tuwima oraz K. I. Gałczyńskiego w wykonaniu grupy seniorów. Umiejętności taneczne
zaprezentowali uczestnicy zajęć Mini Disco,
a umiejętności wokalne – uczestnicy zajęć
językowych w wykonaniu piosenki ,,What
a Wonderful Life”.
Jednak to, co było najważniejsze
podczas tego wieczoru, to niesamowita
frekwencja uczestników, którzy przyszli
świętować z nami. Nie zabrakło rodziców
z dziećmi, młodzieży, seniorów, instruk-

torów i pozostałych przyjaciół Klubu. Byli
też radni Dzielnicy III – Franciszek Kasznik i Stanisław Skrzyński. To niezwykłe
móc patrzeć, jak przez ostatni rok Klub
rozwinął się, nabrał wiatru w żagle i jest
nieustannie napędzany dobrą energią jego
uczestników.
Kiedy wspólnymi siłami zdmuchiwaliśmy świeczkę na naszym torcie, nasze
życzenie brzmiało, aby za rok móc się
spotkać przynajmniej w takim samym
składzie, a mury IKKO doczekały się rozbudowy, gdyż obecne sale choć wspaniale
wyposażone – powoli zdają się być niewystarczające na potrzeby lokalnych mieszkańców.
Agnieszka Pięta
Koordynator
Integracyjnego Klubu Kultury Olsza

Zaproszeni goście Klubu. Fot. IKKO

Zawodowe Mikołajki 2017
24 listopada 2017 r., już po raz drugi, w ramach Europejskiego Tygodnia
Umiejętności Zawodowych w Zespole
Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji
w Krakowie przy ul. Ułanów 9 odbyły
się Zawodowe Mikołajki. Wydarzenie
ma innowacyjną formułę, w ramach
której wszyscy uczniowie ZSIŚiM
uczestniczą w wykładach, prezentacjach i panelach naukowych prowadzonych przez zaproszonych gości –
specjalistów w zawodach nauczanych
w Szkole. Równocześnie odbywa się
dzień otwarty dla gimnazjalistów,
podczas którego młodzi ludzie mogą Zawodowe Mikołajki 2017. Fot. ZSIŚiM
zapoznać się z ofertą Szkoły i wziąć
udział w warsztatach prowadzonych przez da Tatomir-Dyras oraz Agata Kociołek przenauczycieli ZSIŚiM.
prowadziły pokaz fryzjerski „Upięcia i koki”.
W tym roku dzięki współpracy z instyRównolegle podczas całej imprezy odbytucjami zewnętrznymi uczniowie naszej wały się konsultacje dietetyczne prowadzoSzkoły mieli okazję wziąć udział w panelach ne przez specjalistkę ds. żywienia Joannę
prowadzonych przez profesjonalistów i na- Pyś oraz akcja informacyjna dotycząca reukowców z różnych dziedzin. Wykłady wy- alizowanego przez Szkołę projektu unijnego
głosili m. in.: mgr Dominik Penar, prorektor „Mobilny pracownik – zagraniczne praktyki
Wyższej Szkoły Biznesu, Grzegorz Cielecki, zawodowe w Portugalii”. Dla uczniów w zaz firmy Buderus, Tomasz Zbroja i Karolina wodzie technik organizacji reklamy warszPietrzyk-Janus z firmy ogrodniczej Novalis taty „Typografia w reklamie” przeprowadził
oraz mgr Aneta Pieczka z Wyższej Szkoły specjalista z firmy ABB Oskar Walczak,
Biznesu. Ponadto mistrz fryzjerstwa Adelaj- a uczniowie klas starszych mieli okazję za6

poznać się z ideą wolontariatu przedstawioną przez przedstawicielki AIESEC Kraków. Tak szeroka oferta zajęć
była możliwa dzięki współpracy, jaką
Szkoła podjęła z licznymi instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami
na krakowskim rynku pracy.
Uczniowie szkół gimnazjalnych,
przed którymi stoi trudna decyzja
dotycząca ścieżki kariery zawodowej
mieli okazję nie tylko zapoznać się
z ofertą naszej szkoły, ale również
wziąć udział w zajęciach proponowanych przez naszych nauczycieli
i świadomie dokonać wyboru swojego przyszłego kierunku kształcenia. W tym roku odwiedziło nas ponad
120 gimnazjalistów, którzy uczestniczyli
w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli z florystyki, organizacji reklamy,
fryzjerstwa, architektury krajobrazu oraz
geodezji i energetyki.
Alicja Echary,
Małgorzata Kalinowska,
Renata Walczak
koordynatorki
Zawodowych Mikołajek 2017

