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24 kwietnia 37 absolwentów zakończyło edukację w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole
Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Pięcioro z nich otrzymało świadectwa z wyróżnieniem
za uzyskanie średniej ocen powyżej 4, 75. Byli to: Wioletta Marek, Paulina Świerk, Dominika
Cyganek, Edyta Skalska oraz Krzysztof Rudziński, który za najwyższą średnią ocen 5,06
otrzymał także Nagrodę Starosty Krakowskiego Józefa Krzyworzeki dla Najlepszego
Absolwenta 2015 r. Wręczył ją Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego - pan Tadeusz
Nabagło. Z energią godną klasyków retoryki wystąpił także absolwent sprzed 28 lat - mjr
Zbigniew Morawski - szef Wydziału Zabezpieczenia Funkcjonowania Systemów Łączności w
Krakowie. Z właściwą sobie swadą zaprosił kończących szkołę uczniów, na... mający odbyć się
w czerwcu Zjazd Absolwentów.

Nagrodami książkowymi uhonorowano także uczniów, którzy współtworzyli niezapomnianą
atmosferę Szkoły prowadząc liczne akademie, zapewniając im oprawy muzyczne, wymyślając
pamiętne kreacje aktorskie czy osiągając sukcesy w konkursach ogólnopolskich. Byli wśród
nich: Gabriela Bednarczyk, Wiktoria Buczek, Dominika Cyganek, Anna Morawska, Paulina
Świerk i Krzysztof Rudziński. Z kolei absolwenci klasy mundurowej odebrali certyfikaty,
potwierdzające zdobyte umiejętności w zakresie pływania, strzelania. Szczególne w historii
Szkoły zapisze się Adrian Niewiadomski - jeden ze zwycięzców Ogólnopolskiego Turnieju Klas
Mundurowych 2015.

Pełne dobrych słów były wzajemne podziękowania złożone przez Dyrektora Szkoły - pana
Karola Papisza, rodziców, wychowawców oraz osobiste, pełne wzruszeń i humoru wyrazy
wdzięczności absolwentów skierowane do wychowawców - Barbary Krupy i Anny Łuszcz,
profesorów oraz przedstawicieli wojska i policji, współpracujących ze Szkołą.
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Czas na kolejne łzy, tym razem ze śmiechu, nastąpił podczas skeczu, wykonanego przez
Bartka Rogoża z IIa oraz Sławka Jaśkiewicza i Filipa Jakielaszka z IIb. Przygotowany pod
kierunkiem pani Urszuli Szpik-Pasek oraz pana Pawła Tomczyka montaż piosenek i gestów
streszczał kondycję ucznia w klasie maturalnej. Na miarę mistrzów kabaretu Jasia Fasoli i
Ireneusza Krosny okazała się zjawiskowa rola Sławka Jaśkiewicza.

Niech w pamięci nas wszystkich pozostaną słowa mjr Zbigniewa Morawskiego, który w swoim
wystąpieniu zapewniał: "To dobra szkoła! Dobra szkoła! Dobra, bo nasza".

Zdjęcia:
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