
 
 

       W dniach 25-27 maja uczniowie klas pierwszych technikum mieli możliwośd 
zdobywania nowych zawodowych doświadczeo w firmie Sotronic w podkrakowskich 
Balicach. 
             25 maja do Balic wyjechała klasa IBa/i wraz z wychowawczynią i panią pedagog. 
Wyjazd ten miał nam zobrazowad działanie firmy „od podszewki”. Na miejsce dotarliśmy 
przeznaczonym dla nas busem tuż po godzinie ósmej.  
            „Pokazowy” dzieo pracy zaczął się od solidnego śniadania, dającego siły na cały dzieo. 
Po posiłku spotkaliśmy się z zastępcą prezesa firmy, który opowiedział nam, jak ona 
funkcjonuje. Zaciekawiło nas to, gdyż pierwszy raz spotkaliśmy się z firmą „nastawioną na 
klienta”. Jest to zakład produkujący tylko tyle produktu wyjściowego, ile potrzebuje 
kupujący. Zostaliśmy także poinformowani o najnowszych projektach firmy, m.in. 
wyposażeniu w system światłowodów nowego terminalu na lotnisku w Balicach. 
 

             



             Po krótkiej przerwie i zaczerpnięciu świeżego powietrza wróciliśmy na szkolenie  
prowadzone przez pracownika firmy. Pokazał nam on produkt, którym szczyci się Sotronic, 
czyli światłowody. Wyjaśnił nam ich budowę, przeznaczenie i sposób montażu. Na koniec 
mieliśmy możliwośd spróbowania swoich sił w spawaniu światłowodów. Jest to praca 
wymagająca ogromnej precyzji, wykonywana przy pomocy niepozornie wyglądających, ale 
nowoczesnych i kosztownych urządzeo. 
 

      
 

 



             Następnie udaliśmy się na wycieczkę po zakładzie. Mieliśmy możliwośd zobaczenia     
w hali montażu różnego rodzaju koocówek do światłowodów. Widzieliśmy także magazyn 
wypełniony światłowodami, które mieniły się różnymi kolorami. 
 

      
 
             Około godziny czternastej przyniesiono nam pyszny obiad, który wszyscy ze smakiem 
zjedli. Po posiłku pani pedagog przeprowadziła z nami test, który miał nam pokazad nasze 
profile psychologiczne. 
              Na koniec przybyła do nas pani zajmująca się w zakładzie sprzedażą i nawiązywaniem 
kontaktów z zagranicą. Uzmysłowiła nam, jak działa szanująca się firma i jak powinna się 
rozwijad. Po zakooczeniu spotkania otrzymaliśmy zaświadczenia o odbytym stażu-wyjeździe 
zawodoznawczym.  
              Firmę Sotronic opuściliśmy około godziny szesnastej trochę zmęczeni całodniowymi 
zajęciami, ale zadowoleni, że zdobyliśmy wiele praktycznej wiedzy. Niektórzy zamierzają 
wrócid do zakładu w czasie wakacji na płatny, czterotygodniowy staż. 
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