Młodzież na kolej, kolej na młodzież. Pod takim hasłem
ruszył projekt poświęcony promocji kolejowych kierunków kształcenia oraz poszerzania oferty szkoleniowej dla
uczniów klas kolejowych Zespołu Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego, dawnego Technikum Kolejowego, przy
ul. Ułanów 3.
Partnerzy projektu, obok Szkoły, która reprezentowana
jest przez dyrektora Beatę Śliwę, to ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów F. H. U. JMS przy ul. Mrozowej
31 w Krakowie, reprezentowany przez Stanisława Głowacza
i Jakuba Głowacza, Koleje Małopolskie sp. z o. o. - przewoźnik kolejowy, reprezentowana przez prezesa Bogdana
Kondratowicza oraz Rail Polska Sp. z o. o. – przewoźnik
kolejowy i warsztat utrzymaniowo – naprawczy z Włosienicy. Projekt został objęty honorowym patronatem Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego.
Wydarzenia towarzyszące projektowi to m.in. spotkania
z instruktorami-maszynistami, zorganizowane w Zespole
Szkół Nr 1, udział w Targach Kolejowych TRAKO, Dniach
Transportu oraz wycieczki przedmiotowe.
Zakończenie edukacji w szkole podstawowej i poszukiwanie szkoły na kolejny etap edukacyjny jest okazją dla

młodych ludzi do rozpoczęcia przygody z zawodem i do
zastanowienia się nad wyborem swojej ścieżki kariery zawodowej. Brak kadry w obszarze transportu szynowego stwarza duże możliwości do rozwoju dla przyszłych kandydatów
kierunku technik transportu kolejowego, który oferowany
jest przez Zespół Szkół nr 1.
Pamiętajmy, że obecna „kolej” to zaawansowane systemy bezpieczeństwa, coraz lepsza infrastruktura oraz
tabor. To obszar, w którym wykorzystywana jest wiedza
z zakresu informatyki, elektroniki, mechatroniki i innych
dziedzin nauk ścisłych oraz techniki. W ramach wspomnianego kierunku kształcenia uczniowie uzyskują stypendia oferowane przez PKP PLK S.A, PKP Intercity S.A.,
odbywają praktyki w różnych instytucjach oraz spółkach
kolejowych.
Ciekawostką dla klas kolejowych w tym roku szkolnym
było również spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa
Małopolskiego, podczas którego uczniowie mieli okazję
uczestniczyć w tworzeniu nowego taboru dla Kolei Małopolskich i wybierali fotele do czterech pociągów zakupionych
przez Województwo Małopolskie.
Beata Śliwa
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
im. św. Rafała Kalinowskiego

Wiele pięknych chwil za nami –
Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół nr 1
im. św. Rafała Kalinowskiego
W życiu naszej szkoły – mówimy to bez fałszywej skromności – były i są tylko dobre lata. W ciągu 70 lat swojego
istnienia szkoła zmieniała siedzibę, nazwę, patrona, a także
profile kształcenia, jednak na edukacyjnej mapie Krakowa
Technikum Kolejowe, Technikum Komunikacyjne i Zespół
Szkół nr 1 im. Św. Rafała Kalinowskiego zawsze zajmuje
wysoką pozycję, co jest zasługą tych, co byli, i tych, co są
obecnie. Jest to wspólny dorobek nauczycieli, uczniów,
dyrekcji, rodziców, całej społeczności szkolnej – tymi słowami w listopadowe przedpołudnie rozpoczęliśmy obchody
jubileuszu szkoły.
Uroczystość odbyła się 20 listopada 2019 r. ceremonią kościelną, następnie licznie przybyłych gości powitała
w swych progach aula Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie. Blisko dwugodzinna gala łączyła w sobie elementy refleksji oraz wspomnień na temat lat minionych z nowoczesnością i tym, co dziś dzieje się w murach technikum.
A dobrze wiemy, że dzieje się bardzo dużo!
I tak, zaproszeni goście mogli wysłuchać historii szkoły
z ust dyrektor Beaty Śliwy, odbyć sentymentalną podróż do
tamtych lat przy pomocy współczesnej technologii i prezen-

Uroczystości jubileuszowe.
Fot. ZS nr 1

tacji multimedialnych. W części artystycznej nie zabrakło
występów muzycznych naszej utalentowanej młodzieży,
a swoje taneczne zdolności zaprezentował krakowski Zespół
Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”.
Nie zabrakło wzruszeń, ale i zabawnych momentów,
o czym świadczą uśmiechy na twarzach Szanownej Publiczności. Z całą pewnością to wydarzenie zapisuje się w historii
szkoły jako kolejna piękna chwila. Oby jak najwięcej ich
jeszcze przed nami…

strona 06

Katarzyna Leczykiewicz
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Jedzie pociąg z daleka…

