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Ostanie, ale nie ostatnie...
XVI Styczniowe Spotkania Gimnazjalistów przy ul. Ułanów
szkół zawodowych. Młodzi
Gdy w styczniu 2003 r.
ludzie, którzy nie łączą swowystąpiliśmy z inicjatywą imjej ścieżki edukacyjnej z liceprezy promującej ofertę eduami, najczęściej nie mają nakacyjną krakowskich szkół
wet świadomości, jak bogatą
technicznych, była ona skieofertą edukacyjną dysponują
rowana jedynie do uczniów
obecnie krakowskie szkoły
gimnazjów, które właściwe
techniczne. W naszej Szkole
wówczas zaczęły dopiero
można zdobyć wykształce„raczkować”. Dziś już wiemy,
nie w sześciu zawodach na
że za niespełna dwa lata szkopoziomie technikum, a lista
ły te przejdą do historii, ale
wszystkich zawodów, w janasza impreza będzie kontykich obecnie prowadzone jest
nuowana, gdyż jak wykazały
kształcenie obejmuje 200
tegoroczne „Spotkania”, wzięli
profesji.
w niej udział nie tylko ucznioPrzybliżyć proponowane
wie gimnazjów, lecz także
przez szkołę kierunki kształszkół podstawowych.
Uroczystości otwarcia XVI „Styczniowych Spotkań Gimnazjalistów”
cenia
można
oczywiście
Zmiany
strukturalne dokonała dyrektor Szkoły Barbara Lesińska, a wśród przedstawicieli
w dzisiejszych czasach dzięw szkolnictwie polskim nie patronów honorowych i instytucji współpracujących z Zespołem
ki Internetowi, jednak nawet
wpłyną na rozwiązanie pro- obecnymi na scenie byli m.in. wiceprzewodniczący Rady Miasta
najlepszy komputer nie odda
blemów, przed jakimi od lat Krakowa Dominik Jaśkowiec oraz radny Dzielnicy III Franciszek
tego, co umożliwia bezpostają młodzi ludzie. Za rok Kasznik. Fot. archiwum ZSISiM
średni kontakt z człowiekiem.
absolwenci ośmioklasowych
Specyfikę
szkół
najlepiej
szkół podstawowych, wspólmożna poznać dzięki rozmowom z ludźmi
nie z ostatnim rocznikiem kończącym gimnajbardziej z nimi związanymi, czyli nauczynazja, będą musieli podejmować decyzje, jacielami i uczniami, a taką okazję stwarzają
kie wykształcenie zdobyć i gdzie. Celowość
właśnie „Spotkania”. Można ją także poznać
kontynuowania „Spotkań”, najprawdopodzięki zróżnicowanym formom prezentowadobniej pod zmienionym szyldem potwiernia oferty edukacyjnej wykorzystywanym
dzają również liczby, które – jak mówi stare
w trakcie „Spotkań” – ciekawym pokazom,
porzekadło – nie kłamią.
konkursom, ekspozycjom, czy nawet deguOd 2003 r. z ekspozycjami prawie
stacjom, materiałom ukazującym dorobek,
wszystkich krakowskich szkół technicznych
osiągnięcia, historię oraz dzień dzisiejszy krazapoznało się ok. 30 tys. uczniów nie tylko
kowskich szkół technicznych.
z gimnazjów krakowskich, lecz także z blisko
O randze naszej imprezy świadczą
40 szkół spoza naszego miasta. To właśnie
honorowi patroni imprezy. W tym roku
na nich czeka dobrze wyposażony internat,
imprezę objęli nim: Prezydent Miasta
stanowiący integralną część Zespołu Szkół
Krakowa, Marszałek Województwa MaPrezentacje oferty szkół.
Inżynierii Środowiska i Melioracji.
łopolskiego, Przewodniczący Rady Miasta
Dzięki „Spotkaniom” wielu gimnazjali- Fot. archiwum ZSISiM
Krakowa oraz Małopolski Kurator Oświastów mogło poznać atrakcyjne i co ważne
W trakcie XVI „Styczniowych Spotkań ty. Już dziś zapraszamy na przyszłoroczną
przyszłościowe zawody, o których przed
przekroczeniem progów naszej Szkoły być Gimnazjalistów” ich uczestnicy mogli za- XVII edycję, tym razem „Spotkań nie tylko
może nawet nie słyszeli – przykładowo: poznać się ofertą edukacyjną łącznie 26 gimnazjalistów”.
technik organizacji reklamy, technik urzą- zespołów szkół technicznych. Nasza imWaldemar Czarnowicz
dzeń i systemów energetyki odnawialnej, preza stwarza niepowtarzalną okazję barnauczyciel języka polskiego
technik mechatronik, technik logistyk, tech- dzo dokładnego poznania w ciągu jednego
w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska
nik obsługi turystycznej, technik awionik, dnia i w jednym miejscu oferty edukacyjnej
i Melioracji
niemalże wszystkich krakowskich zespołów
technik lotniskowych służb operacyjnych.

Nowa szkoła podstawowa z tradycjami
Na terenie naszej Dzielnicy przy ul. Seniorów Lotnictwa 5, w miejscu wygaszanego na mocy reformy oświaty Gimnazjum
nr 11, powstała Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 128 im. płk. pil.
Stanisława Skarżyńskiego. Nie jest ona do
końca taka nowa, gdyż odwołuje się do tradycji podstawówki, która pod tym samym
numerem i nazwą istniała tu już od 1970 r.
Debiut szkoły można uznać za bardzo
udany, ponieważ we wrześniu rozpoczęło
w niej naukę aż sześć klas – po jednej na

każdym poziomie – od pierwszej do siódmej, brakuje jedynie drugiej. Specyfiką szkoły jest nauczanie w systemie integracyjnym,
a co za tym idzie: niewielkie klasy, obecność
nauczycieli wspomagających i rozbudowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Uczniowie mają do dyspozycji ładne, dobrze wyposażone, świeżo wyremontowane
sale lekcyjne i pracownie, mogą korzystać
z działającej na miejscu stołówki oraz rozwijać swoje zainteresowania dzięki szerokiej ofercie zajęć świelicowych. Na remont
10

czeka już tylko elewacja budynku i jego najbliższe otoczenie, przede wszystkim boiska.
W swojej pracy wychowawczej szkoła
bardzo mocno odwołuje się do idei reprezentowanych przez swego patrona – niepełnosprawnego asa lotnictwa i bohatera II
wojny światowej – kładzie nacisk na rozwój
osobisty, przezwyciężanie własnych trudności i szacunek dla drugiego człowieka.
Ważna jest atmosfera panująca w klasie,
tworzenie zgranych, wspierających się zespołów. W „Skarżyńskim” spędza się czas

