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W przedświąteczny poniedziałek w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale odbyły się
II Powiatowe Targi Edukacyjne. Głównymi adresatami uroczystości była młodzież okolicznych
gimnazjów. Z miejscowości Skała, Sucha, Sułoszowa, Zadroże, Iwanowice przybyło łącznie
ponad 160 osób. Swoją obecnością uroczystość uświetniły także władze powiatu krakowskiego,
który jest organem prowadzącym szkołę: wicestarosta Andrzeja Furmanik, Dyrektor Wydziału
Edukacji Lidia Pycińska i radny Leszek Dolny.

Przybyli również wszyscy ci, z którymi szkoła współpracuje i dla których jej działalność jest
ważna: władze miasta, Ojcowskiego Parku Narodowego, Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w
Skale, „Goniec Szwedzki”, dyrektorzy gimnazjów w Skale, Zadrożu, Stowarzyszenie Żołnierzy
AK. Wyjątkowymi gośćmi byli żołnierze z WKU w Krakowie oraz Jednostki Wojskowej 2771 w
Rząsce, która od września będzie patronować nowej klasie licealnej tzw. mundurowej.
Będzie przygotowywać uczniów, którzy w przyszłości chcieliby znaleźć pracę w wojsku,
ochronie, pożarnictwie, policji, ratownictwie medycznym. Podpułkownik Krzysztof KaszaKomendant WKU w Krakowie zaprezentował także wojskowe szkoły wyższe, na których można
kontynuować naukę po skończeniu liceum. Sądząc po reakcji gimnazjalistów, dużą motywację
może stanowić wysokość żołdu studenta tych szkół. Również Technikum otwiera nową klasęobok zawodu
technik informatyk
, gimnazjaliści mogą kształcić się w zawodzie
technik hotelarstwa
. „Polacy dużo pracują i dużo podróżują ”- mówiła młodzież, uzasadniając potrzebę stworzenia
tego kierunku. Prezentacja multimedialna pokazała także życie szkoły i efekty jej pracy.
Niemało tu tych, którzy rozwijają swoje pasje. Są wśród nich m.in. plastycy, sportowcy, zespół
muzyczny. Emocje wzbudził pokaz judo Małgorzaty Tracz- zdobywczyni brązowego medalu w
Mistrzostwach Polski oraz lekcje otwarte. Na fizyce, wykorzystując możliwości tablicy
interaktywnej, prezentowano prawa optyki. Na angielskim, poświęconym szkockim zwyczajom,
eksperymentowano z kiltem. Były pokazy chemiczne i godzina wychowawcza na temat
przeciwdziałania wulgaryzacji.
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Targi były również okazją do podziękowania Przyjaciołom Młodzieży. Zaszczytny ten tytuł
otrzymali:
w kategorii samorządowiec- Leszek Dolny- radny Powiatu Krakowskiego,
w kategorii instytucja- Grzegorz Kowalik- dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale,
w kategorii rodzic/ opiekun – Roman Lubaszewski- zawodowy muzyk od trzech lat
doskonalący szkolne talenty wokalne.

Zdjęcia:
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