„Jedenastka” od ponad stu lat kształci małych krakowian
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Szkoła Podstawowa nr 11, mieszcząca się na ul. Miodowej 36, w charakterystycznym, dużym
budynku z ciemnej cegły, jest jedną z najstarszych w Krakowie. Zaczynała jako
czteroklasowa szkoła tylko dla chłopców, a obecnie w 10 oddziałach kształci i wychowuje 180
uczniów i uczennic. W tym roku świętuje 130-lecie działalności. W uroczystym jubileuszu
wziął udział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Szkoła Podstawowa nr 11 została założona jeszcze w czasach austro-węgierskich – w
1886 roku. Ciekawostka: rozpoczęła działalność wcześniej niż Collegium Novum
Uniwersytetu Jagiellońskiego (poświęcenie i otwarcie CN UJ miało miejsce 14 czerwca
1887 roku). Na początku uczyli się w niej sami chłopcy. Dziewczynki zaczęto
przyjmować w 1890 roku. Szkoła przetrwała różne koleje losu, wojny i najtrudniejszy
czas niemieckiej okupacji, podczas której została poddana dotkliwym represjom. O
historii SP nr 11 wiele można wyczytać z jej kronik, zaczynających się datą 1939.
Opowiedziano ją również na wystawie przygotowanej specjalnie z okazji jubileuszu.
Położona w samym sercu Kazimierza „Jedenastka” bardzo mocno wrosła w
historyczny, wielokulturowy pejzaż dzielnicy, stała się cząstką historii i życia
kulturalnego tego miejsca. – Nauka w takiej szkole to powód do dumy, tym bardziej
że obok tradycji szkoła może pochwalić się także współczesnymi osiągnięciami i
bardzo dobrą atmosferą pracy – powiedział prezydent Jacek Majchrowski. Od 2011
roku szkoła-jubilatka funkcjonuje w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3.
Społeczność szkolna owocnie współpracuje z rodzicami i organizacjami działającymi
na rzecz dzieci (Siemacha). Jak zgodnie twierdzą rodzice i uczniowie, panuje w niej
przyjazna, rodzinna atmosfera, a kadra pedagogiczna dba o to, by edukacja uczniów
była wszechstronna i odbywała się także poza murami szkolnymi: z uwzględnieniem
oferty krakowskich muzeów, ośrodków kultury i teatrów. Pracy uczniów i nauczycieli
od 1983 roku patronuje Józef Dietl – wybitny uczony, lekarz, rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego i przede wszystkim pierwszy prezydent Krakowa.
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