
ZDARZYŁO SIĘ 20 LAT 

TEMU W POLSCE 

Tradycją stały się debaty 

organizowane w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących. Właśnie 

tam 10 grudnia została 

zorganizowania debata pod 

hasłem:  „Zdarzyło się 20 lat 

temu w Polsce”.  

Rozmowy toczyły się wokół 

dwóch głównych tematów: 20. 

rocznica obalenia komunizmu, 

oraz 5. rocznica przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej. 

Uczestniczyli w nich zaproszeni 

goście: Lidia Pycińska – 

dyrektor Wydziału Edukacji 

Starostwa Powiatowego w 

Krakowie, Urszula Stochel  - 

radna powiatu krakowskiego, 

Krystyna Kutek – członek 

Skawińskiego Stowarzyszenia 

Partnerstwa Miast, Janusz 

Bysina – dyrektor CKiS, oraz 

Andrzej Ciaptacz – 

wicedyrektor ZSTE w 

Skawinie.  

 

W debacie udział wzięli 

również uczniowie szkół 

ponadpodstawowych wraz z 

opiekunami. Każda ze szkół 

przygotowała pokaz slajdów na 

powierzony im temat. ZSTE 

przeniósł nas do obrad 

okrągłego stołu, Katolickie 

Liceum Ogólnokształcące 

zaprezentowało czerwcowe 

wybory, Gimnazjum Nr 1 

przybliżyło słuchaczom zmiany 

konstytucji,  Gimnazjum Nr 2 

przedstawiło etapy wstąpienia 

Polski do NATO, a na sam 

koniec Katolickie Gimnazjum 

opowiedziało o układzie 

Schengen.  

Każdy z tych pokazów był 

przeplatany wypowiedziami 

zaproszonych gości. Rozmówcy 

pamiętny rok 1989 kojarzyli nie 

tylko ze zmianami jakie działy 

się w kraju, ale również ze 

zmianami jakie wydarzyły się w 

ich prywatnym życiu. – 

Rozpoczynałam wtedy karierę 

dyrektorki. Towarzyszyła mi 

troska o młodzież i dzieci. 

Wiedzę na temat tego, co się 

działo w Polsce, czerpałam z 

kultury. Swój patriotyzm można 

rozwijać przez sztukę, kabarety, 

ballady – wspomina Lidia 

Pycińska. Andrzej Ciaptacz rok 

1989 wspomina głównie jako 

bardzo ważny rok swojego 

życia. Wtedy właśnie skończył 

studia, by chwilę później 

wstąpić do wojska. Był więc to 

rok pełen zmian w kraju, jak i w 

osobistym życiu. Z kolei Janusz 

Bysina z nutką humoru 

wspominał o swojej pracy w 

Radiu Kraków.  



Po zakończeniu rozmów 

przedstawiciele zaproszonych 

szkół zmierzyli się w konkursie, 

którego hasłem był temat 

debaty. Tę część zdominowało 

Katolickie Liceum, które 

wyprzedziło swoich młodszych 

kolegów – Katolickie 

Gimnazjum, na trzecim miejscu 

uplasowało się Gimnazjum Nr 

2. Pozostałe dwie drużyny – 

ZSTE , oraz Gimnazjum Nr 1 

zostały wyróżnione. Każda z 

drużyn dostała pamiątkowy 

dyplom i nagrody.  

 

W międzyczasie zgromadzeni 

obejrzeli krótki film, w którym 

swoje opinie na temat 

wprowadzenia waluty euro do 

Polski wyrażali mieszkańcy 

Skawiny. Jak to zwykle bywa, 

opinie były zróżnicowane. 

Niektórzy nie wyobrażają sobie 

wprowadzenia euro, lecz byli 

także zwolennicy, którzy sądzą, 

że nasz kraj powinien iść do 

przodu i się rozwijać.  

 

W opinii uczestników, debata 

była udanym przedsięwzięciem. 

Kolejnym tego typu 

organizowanym przez Zespół 

Szkół Ogólnokształcących w 

Skawinie. 

 

Justyna Żmuda 

 


