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MARCOWA WIZYTA W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. 

EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM W 

RAMACH BADAŃ TERENOWYCH DO PROJEKTU „WIELKOPOLSKA MUSI 

WIEDZIEĆ”. 

 

W marcu 2010 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim przeprowadzono badania terenowe w 

ramach projektu „Wielkopolska musi wiedzieć”. Najważniejszymi punktami wizyty było 

spotkanie z uczniami oraz wymiana pomysłów z nauczycielami przedmiotów zawodowych 

odwiedzanej placówki.  

W grodziskim średniaku przedstawicieli Wyższej Szkoły Logistyki – Bartosza Osmolę i 

Mateusza Michalskiego, przyjęła Pani Natalia Tratwal – Uglis. Pierwszym etapem było spotkanie z 

uczniami szkoły i przedstawienie im głównych założeń projektu. Młodzież okazała duże 

zainteresowanie, zadając mnóstwo szczegółowych pytań. Ten fakt bardzo cieszy organizatorów, gdyż 

to właśnie młodzi ludzie mają najbardziej skorzystać na realizacji projektu.   

Kolejnym etapem było zwiedzanie szkoły. Przedstawiciele WSL mogli zobaczyć świetnie 

wyposażone sale informatyczne i bliżej poznać nauczycieli wykładających przedmioty zawodowe. 

Spotkanie z pracownikami szkoły pozwoliło przede wszystkim na wymianę pomysłów i dostrzeżenie 

ewentualnych problemów (np. brak pomocy dydaktycznych). W trakcie rozmowy z przedstawicielami 

WSL dyrektor Anna Matysiak wskazała również na wiele możliwości rozwoju współpracy firm i szkół. 

Jednym z pomysłów jest zachęcanie firm do organizowania własnych lekcji w trakcie odwiedzin 

uczniów w ramach wycieczek szkolnych.  

Grodziski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych uważa za kluczowe pomoc uczniom w rozwoju 

kariery zawodowej już na etapie szkoły średniej. Szkoła kształci w zawodzie technik logistyk oraz 

organizuje kursy na operatorów wózków widłowych. Udział w projekcie jest szansą zarówno dla firm 

na znalezienie dobrze wykwalifikowanych pracowników jak i dla uczniów, którzy zwiększają tym 

sposobem szansę na wyższe zarobki i ciekawszą pracę.   

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 

 

 

 


