
 

Klasa IIIBb/k w Bielsku Podlaskim 

 

W dniach 9-10 października 2013 roku klasa IIIBb/k wraz z wybranymi uczniami klas 

IIIBc/i i IBb/r odbyła wycieczkę zawodoznawczą do Bielska Podlaskiego pod opieką pani Ewy 

Borowieckiej i pani pedagog Małgorzaty Polaskiej .  

Wczesnym rankiem wyruszyliśmy w drogę z parkingu znajdującego się koło szkoły.    

W czasie pierwszego postoju w Kielcach zwiedziliśmy katedrę, ulicę Henryka Sienkiewicza,     

a także okoliczne obiekty architektoniczne. Pani przewodnik, z którą podróżowaliśmy, była 

na tyle uprzejma, że opowiadała wiele ciekawostek dotyczących okolicznych miejscowości.  

Podróż do Bielska Podlaskiego trwała blisko 12godzin, jednak był to czas spędzony    

w miłej i przyjaznej atmosferze. Po przyjeździe do miejsca zakwaterowania szybko zjedliśmy 

posiłek i udaliśmy się na zajęcia prowadzone przez panią pedagog, podczas których 

zdobyliśmy bardzo wiele istotnych informacji dotyczących przyszłej kariery zawodowej,         

a także perspektyw związanych z kształceniem zawodowym.  

  

Kolejny dzieo rozpoczęliśmy o godzinie siódmej od szybkiego śniadania, po którym 

udaliśmy się do fabryki domów UNIHOUSE. Z uwagi na bezpieczeostwo zostaliśmy podzieleni 

na dwie grupy po 15 osób. Każdą z nich oprowadzał kierownik produkcji, pan Tomasz, który 

bardzo szczegółowo opowiadał nam o poszczególnych etapach pracy nad tworzeniem 

domów w systemie modułowym i panelowym firmy UNIHOUSE. 

 Dowiedzieliśmy się między innymi, jak powstają ściany, podłogi, stropy i instalacje 

wewnętrzne. Bardzo interesującym punktem procesu technologicznego okazała się hala, w 

której znajdowały się specjalistyczne maszyny do składania drewnianych szkieletów domów.  

 



Po zakooczonych zajęciach udaliśmy się na spacer po Bielsku Podlaskim, podczas 

którego zwiedziliśmy Błękitną Cerkiew, pobliski skwer i plac. W godzinach popołudniowych 

wyruszyliśmy w drogę powrotną do Krakowa. W Radzyniu Podlaskim zatrzymaliśmy się na 

obiad, a także na wysłuchanie krótkiej historii bardzo ciekawego miejsca, a mianowicie 

opuszczonego pałacu, w którym niegdyś miały swoją siedzibę miejscowe urzędy.  

  

  

  



                                     

Droga powrotna upłynęła nam bardzo szybko, ponieważ każdy odpoczywał po 

intensywnie spędzonych dwóch dniach wycieczki. Do szkoły przyjechaliśmy tuż przed 

północą. Na szczęście na wielu z nas czekali rodzice, dlatego nie było problemu z późnym 

powrotem do domu. 

                                  

Wycieczka była interesująca i pełna wrażeo. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo na temat 

nowych technologii w budownictwie prefabrykowanym, a także sytuacji zawodowej na rynku 

pracy. Każde z tych doświadczeo okazało się dla nas bezcenne, dlatego gorąco zachęcam do 

udziału w kolejnych wyjazdach zawodoznawczych.   

                                                                                                                                                             Żaneta IIIBb/k 


