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Już po raz trzeci odbył się Dzień Kadeta – festyn organizowany przez Zespół Szkół i Placówek
Oświatowych w Skale przy współpracy Powiatu Krakowskiego i władz Miasta i Gminy Skała dla
wszystkich mieszkańców Skały i okolic. We wczesnych godzinach popołudniowych wszyscy
uczestnicy zgromadzili się na Rynku i przemaszerowali w asyście młodzieżowej orkiestry dętej
z Cianowic, która swoim koncertem rozpoczęła uroczyście całą imprezę.

Dyrektor Zespołu Szkół w Skale Karol Papisz otwarł oficjalnie festyn i powitał wszystkich
przybyłych gości. Dzień Kadeta zaszczyciły swoją obecnością władze powiatu i miasta:
wicestarosta Wojciech Pałka i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Piekara, burmistrz
Miasta i Gminy Skała Tadeusz Durłak, przewodniczący Rady Miejskiej Jolanta Penkala i
wiceprzewodnicząca Ewa Leśniak, radni powiatu krakowskiego Elżbieta Duda i Piotr Trzcionka,
zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Skale Marcin Kumala, dowódca Jednostki
Ratowniczo Gaśniczej Nr 5 z Krakowa Jacek Kukuła, wójt Gminy Sułoszowa Stanisław
Gorajczyk, płk. Zbigniew Ryś. Głos zabrali wicestarosta Wojciech Pałka, burmistrz Tadeusz
Durłak i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rady Powiatu Marek Piekara.

Konferansjerem całej imprezy był dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale Grzegorz
Kowalik, który bardzo wspiera szkołę w jej działaniach i zawsze służy pomocą przy organizacji
szkolnych uroczystości.

W programie imprezy tradycyjnie znalazły się: musztra paradna klas mundurowych, pokaz
samoobrony uczniów z klas: II a i Ia, pokaz walki na miecze zaprezentowany prze grupę
"Silkfencing" z Krakowa, skupiającą entuzjastów historii i sztuk walki. Oryginalnym akcentem był
cup song w wykonaniu uczniów klas technikum i klas Ib i IIb.
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Żołnierze z 5. Batalionu Dowodzenia z Rząski umożliwili chętnym sprawdzenie umiejętności
strzeleckich na trenażerze „Cyklop” z KBK AK, zaś Wyższa Szkoła Policji z Katowic
zaprezentowała pokaz antyterrorystyczny.

Jak co roku i tym razem strażacy z OSP w Skale i Państwowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
5 z Krakowa zapewniły pełną wrażeń wspinaczkę na wieżę zbudowaną z kontenerów po
napojach, zaś przy namiocie Policji Powiatowej z Krakowa najmłodsi mogli otrzymać elementy
odblaskowe: opaski, kamizelki, przywieszki do plecaków, czapeczki itp.

Imprezę uatrakcyjniły liczne konkursy zarówno dla tych najmłodszych jak i dla starszych, także
seniorów: konkurs plastyczny dla dzieci z licznymi nagrodami, konkurs wiedzy o szkole, w
którym brały udział seniorki, byłe absolwentki naszej szkoły, konkurs musztry i ubierania
ogólnowojskowego płaszcza ochronnego OP1 mężczyzn.

Podczas trwania festynu, wszyscy uczestnicy mogli odwiedzić namiot promujący Zespół Szkół
w Skale i zapoznać się z ofertą szkoły na rok szkolny 2015/2016. Dodatkową atrakcją były
darmowe książki dla wszystkich miłośników czytelnictwa. Szkolna sekcja PCK zorganizowała
akcję "Dni Dawcy", rejestrując potencjalnych dawców szpiku.

Nie zabrakło darmowej wojskowej grochówki, przygotowanej przez żołnierzy z Kompanii
Logistycznej z Rząski, jak zawsze smacznej i aromatycznej a zakończenie całej imprezy
uświetniła zabawa taneczna przy rytmach zespołu wojskowego „Czasza” z 6. Brygady
Powietrznodesantowej z Krakowa.

Zdjęcia:
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