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Rozmach - to chyba najlepsze słowo charakteryzujące Dzień Kadeta i Dzień Otwarty Zespołu
Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, które odbywały się w ramach Dni Skały 2016 w
pierwszy czerwcowy weekend. Rozpoczął je piątkowy bieg im. bł. Salomei, który pomogły
organizować klasy mundurowe, sobota zaś była czasem występów przed licznie zgromadzoną
publicznością. Najpierw młodzież zaprezentowała dynamiczną i humorystyczną inscenizację, na
którą składały się pokaz samoobrony, pierwszej pomocy, walca angielskiego i musztry. Oprócz
petard - ku wielkiej radości tłumów dzieci - spadały też cukierki i zabawki. Prowadzący Święto
Miasta - Grzegorz Kowalik zaprosił również na scenę dyrektorów szkoły a zarazem
współgospodarzy kompleksu licealno-gimnazjalnego, na którym odbywało się tegoroczne
święto - Karola Papisza i Bogumiłę Niegolewską, którzy w trakcie rozmowy zaprezentowali m.in.
typy szkół wchodzących w skład Zespołu, profile kształcenia oraz mocne strony placówki.
Odpowiadając na pytanie o to, dlaczego warto wybrać właśnie liceum i technikum w Skale,
zaprosili widzów na niedzielne Dni Otwarte, zorganizowane pod hasłem " Radość Nauki".

Okazały się one niezwykłym sukcesem. Wycieczka po szkole, pomyślana w formie
interaktywnej wyprawy odkrywców, cieszyła się wielkim zainteresowaniem rodzin
przybywających na Dni Skały. Atrakcyjność zabaw podniósł szczególnie udział służb
mundurowych: żołnierzy z Kompanii Logistycznej z 5 Batalionu Dowodzenia, straży pożarnej z
5 Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krakowie oraz policji z Komendy Powiatowej Policji w
Krakowie. Szacuje się, że podążając wg specjalnej instrukcji i zbierając 7 tajemniczych
pieczęci, szkołę przemierzyło ponad 600 osób. Uczestnicy trafiali m.in. na "Ubaw po pachy na
WF-ie", do sali opiekunów medycznych, jaskini hazardu czyli matematycznego Las Vegas.
Wykonywali także eksperymenty z użyciem powszechnie dostępnych składników i urządzeń, a
w salach komputerowych odnajdowali główny komponent swojego geniuszu. W stanie
gotowości był też stół, przy którym można było poznać Słodki Smak Nauki oraz dwa pudła z
nagrodami dla małych i średnich gości. Na dorosłych czekały także sadzonki kwiatów,
będących źródłem życia i pogody ducha. Pokaźną grupą wśród odwiedzających byli
absolwenci. Na nich - jak zawsze można było liczyć, a szczególnie na grupę osób pod
kierownictwem pani Danuty Wilk, działającą w Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół
Zespołu Szkół, które włożyły serce w zorganizowanie na Dniach Skały specjalnego stoiska
promocyjnego. Ekwiwalentem materialnym owego zaangażowania stała się kwota ponad 1500
zł uzbieranych na rzecz szkoły. Uzyskany przez Zespół Szkół w Skale efekt synergii potwierdził,
że najlepszą drogą do sukcesu jest współpraca ludzi pełnych dobrej woli i pasji.
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