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ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOLECHOWIE PO BADANIACH TERENOWYCH DO PROJEKTU 

„WIELKOPOLSKA MUSI WIEDZIEĆ”. 

W ramach badań terenowych pracownicy Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu w 

marcu odwiedzili Zespół Szkół w Bolechowie. Wizyta miała na celu przybliżenie uczniom i 

nauczycielom założeń projektu „Wielkopolska musi wiedzieć” oraz zdefiniowanie potrzeb i 

problemów szkoły im. Gen. D. Chłapowskiego.  

Przedstawicieli WSL – Mateusza Michalskiego i Bartosza Osmolę – przyjęła Pani Dyrektor 

Lidia Szymczak wraz z Panem Adamem Łachaczem. Od razu można zauważyć, że szkoła jest nieduża i 

na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się spośród innych średniaków. Jednak placówka w Bolechowie, ze 

względu na usytuowanie tuż obok firmy Solaris, jest idealnym miejscem do kształcenia w zawodzie 

technik logistyk.         

Pierwszym etapem wizyty była rozmowa z Panią Dyrektor i innymi nauczycielami 

przedmiotów zawodowych. W dyskusji Pani Szymczak wskazała cztery najważniejsze elementy, jakie 

należy pogodzić w czasie kształcenia w zawodzie technik logistyk . Ważne jest by zachęcać młodzież 

do rozwijania zainteresowań i aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach z życia szkoły, w 

szczególności tych pokazujących praktyczne aspekty przyszłego zawodu. Warto też zapoznać uczniów 

z oczekiwaniami pracodawców – placówka współpracuje z firmą Solaris, chcąc jak najszybciej 

przystosować młodych ludzi do realiów branży logistycznej. Najtrudniejszą kwestią jest jednak 

pogodzenie wytycznych ministerialnych z wymaganiami egzaminacyjnymi. Wie o tym dobrze Pan 

Adam Łachacz, który jest egzaminatorem i od lat przygotowuje swych podopiecznych do ostatniego 

zaliczenia. Nauczyciele podkreślali również fakt braku świadomości młodzieży o tym, czym jest 

logistyka i jakie korzyści wynikają ze zdobycia zawodu w tej branży. Szkoła w Bolechowie spełnia 

wszystkie te założenia – przede wszystkim dzięki świetnie wyszkolonej kadrze pracowniczej. Ostatnim 

etapem wizyty było spotkanie z uczniami. Po przedstawieniu założeń projektu i przeprowadzeniu 

wywiadu kwestionariuszowego odpowiadano na liczne pytania dotyczące projektu „Wielkopolska 

musi wiedzieć”. Młodzi ludzie wykazali się dużym optymizmem, widząc jak wiele może dać im 

planowane przedsięwzięcie.   

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 

 

 

 


