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W kolejnych dniach ŚTP realizowaliśmy projekt Otwarta Firma-Biznes przy Tablicy.  

Założeniem projektu było stworzenie możliwości wzbogacenia szkolnej oferty edukacyjnej 

o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej oraz 

wejścia na rynek pracy jak również poznanie specyfiki pracy w lokalnych firmach i zakładach 

pracy. A zatem nasi uczniowie odbyli wizyty u pracodawców i podążali zawodowymi 

ścieżkami fryzjera, strażaka i policjanta. Była to świetna okazja skorzystania z doświadczenia 

prawdziwych profesjonalistów i szansą na poszerzenie wiedzy w ciekawej formie. 

Dni otwartych drzwi salonu fryzjerskiego  

Przez trzy kolejne dni wtorek, środa i czwartek uczniowie klasy II w zawodzie technik usług 

fryzjerskich odbywali zajęcia w salonie fryzjerskim –Studio Fryzur „Edita Matrix”, gdzie nie 

tylko mogli zapoznać się ze specyfiką organizacji i funkcjonowania salonu fryzjerskiego, ale 

również z pracą fryzjera oraz sposobach obsługi klientów. W ocenie uczniów wizyta ta 

stworzyła możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy i nowych umiejętności. Pani Edyta Apola, 

właścicielka salonu a zarazem mistrz fryzjerstwa, dzieliła się swoim doświadczeniem i 

przekazywała wiele cennych rad z zakresu fryzjerstwa, zawracała uwagę na role 

współczesnego fryzjera i oczekiwania ze strony dzisiejszego klienta.  

Z wizytą w służbach mundurowych  

W następnych dniach przedsiębiorczego tygodnia mieliśmy możliwość odwiedzenia 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji  w 

Gorlicach. Tym razem grupa chłopców z klasy II mogła zweryfikować swoje, być może 

jeszcze dziecięce, wyobrażenia o pracy w służbach mundurowych.  

Czwartek 20 listopada nasi uczniowie o godz. 8.30 stawili się w KPPSP w Gorlicach, gdzie 

grupę młodzieży przyjął mł. bryg. Dariusz Surmacz. Wizyta składała się z części teoretycznej 

i pokazowej. Podczas prezentacji uczniowie dowiedzieli się, jaki jest zakres działań straży, że 

to nie tylko gaszenie pożarów, ale to także ratownictwo medyczne, chemiczne, ekologiczne, 

budowlane, działania w czasie powodzi i innych zdarzeń pogodowych. To również pomoc w 

bardzo nietypowych zdarzeniach, jak chociażby ratowanie zwierząt domowych. Zobaczyli, na 

czym polega codzienna praca w jednostce oraz jak wygląda harmonogram dnia, który 

wypełniony jest szeregiem szkoleń i sprawdzianów teoretycznych i sprawnościowych, a także 

zapoznali się z zasadami rekrutacji do Państwowej Straży Pożarnej. W czasie części 

pokazowej spotkania zapoznali się z wozami bojowymi, wyposażeniem oraz procedurami 

obowiązującym podczas zgłoszenia zdarzenia.  Każdy mógł spełnić także swoje marzenie i 

zająć miejsce w strażackim wozie, a ze względów bezpieczeństwa niestety nie mogli już 

wziąć udziału w inscenizowanym alarmie ze zjazdem po ześlizgu. 

 



Piątek 21 listopada ta sama grupa uczniów tym razem stawiła się o 12.30 w KPP w 

Gorlicach. Specyfikę pracy i działalność policji przedstawił asp. Grzegorz Szczepanek.     

Młodzi adepci, zwiedzając komendę od środka, mogli poznać strukturę gorlickiej policji oraz 

zadania i zakres pracy funkcjonariuszy z poszczególnych wydziałów.  Zarówno w trakcie 

prelekcji, jak również po jej zakończeniu uczniowie zadawali wiele pytań dotyczących 

codziennej służby w policji, interesowało ich również, jak wyglądają poszczególne etapy 

rekrutacji do policji. Młodzież miała również możliwość obejrzenia sprzętu używanego przez 

policjantów do codziennej służby.  

Nie mamy wątpliwości, że praca zarówno w policji jak i w straży daje dużo satysfakcji, ale 

może być niebezpieczna i obciążająca psychicznie – wymaga, więc specjalnych 

predyspozycji. Wizyty te pozwoliły młodzieży poznać praktyczne aspekty zawodu, 

„przymierzyć się” do niego, bo praca w zawodach mundurowych, to marzenie wielu z nich. 

To cenna lekcja dla uczniów, dzięki której będą mogli z większą świadomością kształtować 

swoją ścieżkę edukacyjno – zawodową. 

Na zakończenie ŚTP uczniowie z II AT wzięli udział w zajęciach poświeconych finansom. 

Zaproszony gość pani Kinga Fendryk z firmy AUDYT@FINANSE w sposób ciekawy i 

atrakcyjny przybliżyła zagadnienia związane z dokumentami finansowymi, jakie powinna 

prowadzić firma oraz wyjaśniła wątpliwości związane z ich analizą. Przedstawiła zasady 

rozliczeń obowiązujące w małych przedsiębiorstwach oraz wiele praktycznych rad  jak 

prowadzić własną firmę. Młodzież pytała między innymi o pomysł na własną działalność, 

sposób pozyskania środków oraz o obawy przed ryzykiem niepowodzenia.  

Dla wszystkich naszych uczestników Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, którzy 

pozytywnie odpowiedzieli na nasze zaproszenie kierujemy słowa podziękowania, bowiem 

wiedza i doświadczenie zdobyte podczas tych wszystkich wizyt umocniły motywację 

uczniów do podnoszenia kwalifikacji oraz inwestowania we własny rozwój.  

 


