
 

 

       Nasza szkoła od kilku lat aktywnie uczestniczy w wielu projektach 
unijnych. Jednym z nich była wizyta zawodoznawcza, która odbyła się w dniach 
6-7 grudnia 2012 roku. Została ona w całości sfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w 
Małopolsce”. 
     Czwartek, godzina 7.00. Klasa IIIBb/i wraz opiekunkami: Elżbietą Rudowicz  
i Małgorzatą Polaską wyruszyła w ośmiogodzinną drogę do Bielska Podlaskiego. 
Podróż upłynęła bardzo szybko, gdyż świętowaliśmy 18. urodziny naszego kolegi. 
Niektórzy wypełniali też ankiety przygotowane przez panią pedagog.                
     Gdy dotarliśmy do celu i opuściliśmy autokar, udaliśmy się do jednej       
z licznych w tym rejonie Polski cerkwi, która została wzniesiona pięćset lat temu. 
Wszyscy z dużym zainteresowaniem wysłuchali opowiadań tamtejszego 
duchownego obrządku prawosławnego nazywanego batiuszką.  

 

 

 

 

 
 

 

   
 
      Po zwiedzeniu świątyni pojechaliśmy do hotelu. Nasze pokoje były 
dobrze wyposażone, a personel - bardzo miły. Po zjedzeniu obiadu nastąpił 
spacer po miasteczku...Słynie ono m.in. z tego, że kręcono w nim film pt. 
„Znachor”. Ma również bardzo ciekawą architekturę. 
       
 



      Na zakończenie pełnego wrażeń dnia odbyła się prezentacja 
przygotowana przez panią Polaską. Dotyczyła ona sytuacji zawodowej na rynku 
pracy. Uświadomiła nam, jak ważna jest aktywność w zdobywaniu dodatkowych 
kwalifikacji zawodowych.  
      Drugi dzień rozpoczęliśmy bardzo wcześnie. Po śniadaniu przybyliśmy do 
firmy UNIHOUSE, zajmującej się produkcją umeblowanych modułów 
mieszkalnych, z których montowane są następnie domy, motele czy obiekty 
usługowo-handlowe. Na początku zobaczyliśmy prezentację dotyczącą 
UNIHOUSE. 
 

                  
 
      Kolejnym punktem było zwiedzanie działu produkcyjnego. Obejrzeliśmy 
krok po kroku, jak powstają poszczególne elementy ścian, stropów czy schodów. 
 

            
      



      Mieliśmy okazję wejść do domku wykonanego w tej konstrukcji. Nasi 
koledzy testowali nie tylko wytrzymałość ścian, ale również elementy 
wyposażenia, np. miękkość łóżek czy kanap :). 
 

   
 
      Obserwowaliśmy pracę potężnych, nowoczesnych maszyn i sterowanych 
komputerowo linii technologicznych.  
 

     
 
      
 
 



       Mogliśmy porozmawiać z pracownikami i obserwować prace 
wykończeniowe. Na koniec obejrzeliśmy gotowe do wysłania kontenery, w 
których wyprodukowane moduły mieszkalne przewożone są do Gdańska, a 
stamtąd drogą morską trafiają do Skandynawii, m.in. w okolice Trondheim w 
Norwegii. 
 

        
 
      Gdy zakończyliśmy przygodę z UNIHOUSEM i zjedliśmy obiad, 
wyruszyliśmy w drogę powrotną. Do Krakowa wróciliśmy o godzinie 23. 
Wyczerpani, ale i zadowoleni udaliśmy się do domów. Efektem wyjazdu były nie 
tylko zdobyte doświadczenia, ale i certyfikat potwierdzający udział w wizycie 
zawodoznawczej. 
 
        
       Kolejne wyjazdy zawodoznawcze planowane są w najbliższych 
miesiącach. Następny, już w lutym, będzie przeznaczony dla uczniów klas 
maturalnych. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do pani Małgorzaty 
Polaskiej. Zachęcamy Was do skorzystania z nich, zwłaszcza że są bezpłatne. 
                          
                                                      Natalia IIIBb/i                                                


