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SWARZĘDZKA JEDYNKA PO BADANIACH TERENOWYCH DO PROJEKTU 

„WIELKOPOLSKA MUSI WIEDZIEĆ”. 

W marcu 2010 roku przedstawiciele Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu – Mateusz 

Michalski i Bartosz Osmola odwiedzili Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w 

Swarzędzu. Celem wizyty było przeprowadzenie badań terenowych w ramach projektu 

„Wielkopolska musi wiedzieć”. 

 Wizyta rozpoczęta rozpoczęła się od przedstawienia idei projektu oraz korzyści płynących dla 

uczestników z realizacji uczestnictwa szkoły. Po przeprowadzonym z uczniami wywiadzie 

kwestionariuszowym przedstawiciele WSL zostali przyjęci przez dyrektora szkoły, Pana Przemysława 

Jankiewicza.   Jak okazało się w rozmowie Zespół Szkół nr 1 już od dawna stara się pomóc młodzieży 

w zdobywaniu wiedzy praktycznej. Organizowano spotkania z firmami w celu nawiązania kontaktu 

oraz sprecyzowania oczekiwań pracodawców względem absolwentów. Dodatkowo szkoła 

współpracuje z VW Poznań jak i wieloma innymi firmami, gdzie uczniowie mogą odbywać praktyki. 

Olbrzymim postępem jest również zatrudnianie w swych szeregach psychologa zajmującego się 

doradztwem zawodowym - w tym także dla profilu technik logistyk.  

Swarzędzka placówka jest bardzo dobrze wyposażona. Lekcję odbywają się w większym i 

nowocześniejszym budynku niż kilka lat wcześniej. Na zajęciach wykorzystuję się tablice 

multimedialne, uczniowie mają też do dyspozycji wiele pracowni informatycznych oraz nową salę 

gimnastyczną. Mimo tych udogodnień nauczyciele wskazują na ciągłe braki pomocy dydaktycznych 

pragnąc tym samym dalej poprawiać poziom kształcenia w ich szkole. Udział w projekcie 

„Wielkopolska musi wiedzieć” został przyjęty bardzo entuzjastycznie, gdyż pozwala on na realizację 

wielu pomysłów mogących ułatwić przyszły start zawodowy młodych ludzi ze swarzędzkiej jedynki.  

Podstawowym celem projektu „Wielkopolska musi wiedzieć” jest stworzenie platformy 

komunikacyjnej pomiędzy szkołami a firmami logistycznymi. Niebawem powstanie Logistyczna 

Platforma Badawcza - portal internetowy umożliwiający zacieśnienie współpracy pomiędzy szkołami i 

firmami będący jednocześnie bazą informacji o pracy i edukacji logistycznej. Znajdą się na niej 

najważniejsze wnioski po przeprowadzeniu badań terenowych w szkołach i firmach. Badania te miały 

dokładnie sprecyzować wzajemne oczekiwania obu stron projektu. Zaplanowane panele dyskusyjno-

problemowe to szansa do bezpośredniego dialogu na bazie zebranych informacji, co w efekcie ma 

doprowadzić do dopasowania wzajemnych oczekiwań. Powstaną także materiały i pomoce 

dydaktyczne dla szkół, które będą miały na celu rozwój kształcenia logistycznego w oparciu o bliższy 

kontakt z praktyką. 
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Dodatkowe informacje: 

Wojciech Zalewski 

Rzecznik projektu  

„Wielkopolska musi wiedzieć” 

Tel. 061 850 47 88 

wojciech.zalewski@wsl.com.pl 

 

 

 


