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K
raków, 29 listopada 2018 roku, godzina 12.00. Miejsca 
na widowni Teatru Ludowego zajmują nasi goście, m.in. 
wiceprezydent Krakowa Anna Korfel-Jasińska, małopolski 
kurator oświaty Barbara Nowak, Wanda Brześcińska, 

również z Kuratorium Oświaty, Agata Suszczyńska z Urzędu 
Marszałkowskiego, Beata Tracka-Samborska z MCOO, Cze-
sława Sońta, reprezentująca Związek Poligrafów Polskich, 
Grażyna Janawa, przewodnicząca dzielnicy XV, Jakub Korn-
hauser, poeta, wykładowca UJ, przedstawiciele wielu firm 
poligraficznych, a wśród nich Włodzimierz Skleniarz, (sponsor, 
na którego zawsze możemy liczyć), dyrektorzy krakowskich 
szkół ponadgimnazjalnych i szkół z zagranicy – z Bratysławy, 
Ołomuńca i Lwowa, nauczyciele emeryci, pracownicy szkoły, 
absolwenci, rodzice, uczniowie i nauczyciele. Pełna sala tych, 
którzy – ku naszej ogromnej radości – przyjęli zaproszenie 
i przyszli do teatru. Został odczytany list od prezydenta Jacka 
Majchrowskiego, dyrektor Andrzej Januszkiewicz zaprezentował 
to, co budowało charakter szkoły na przestrzeni lat, jak i to, co 
tworzy jej teraźniejszość. Film „Poligrafik – zapisane w pamięci” 
przypomniał historię szkoły poprzez wspomnienia absolwentów, 
którzy po pewnym czasie trafili do niej jako nauczyciele. Ar-
chiwalne zdjęcia, czyli już historyczny wymiar poligrafii, dawna 
siedziba szkoły w centrum Krakowa przy Podwalu 6 i przede 
wszystkim twarze tych, którzy swoje życie związali z „Poligrafi-
kiem” sprawiły, że w oczach gości pamiętających tamten czas 
pojawiły się łzy wzruszenia. Z kolei dla młodszych nauczycieli 
i uczniów była to potężna dawka wiedzy o tym, co właściwie 
wyraża te 110 lat trwania szkoły. A potem był urodzinowy tort 
i bardzo serdeczne spotkanie w obecnym budynku Zespołu 
Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza. 
Uczestniczyli w nim uczniowie i nauczyciele, zarówno obecni, 
jak i dawni, były wspomnienia, rozmowy, wspólne zdjęcia...  

Krakowski „Poligrafik”  
obchodził 110. urodziny
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Myślę, że to jest ta największa wartość instytucji, jaką jest 
szkoła, która dla każdego zawsze wiąże się z najbardziej fascy-
nującym okresem życia, jakim jest nasza młodość. 

Małgorzata KALETA
Nauczyciel w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych 
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