
 
 

Wycieczka zawodowa do banku 

     Dnia 09.11.2016r. klasa IA wraz z nauczycielem podstaw 
przedsiębiorczości panią Lidią Kosatką wybrała się na wycieczkę do 
Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej, oddział w Mogielnicy. 
Klasa miała przyjemność przeprowadzić wywiad z dyrektorem 
oddziału, panią Małgorzatą Dowbór, która udzieliła uczniom 
wyczerpujących odpowiedzi.  Zadawane pytania dotyczyły różnych 
kwestii związanych zarówno z pracą w banku, jak i postępowaniem 
np. w przypadku kradzieży lub zgubienia karty bankowej. 
Uczniowie pytali również o wykształcenie pracowników, oferty 
skierowane do młodzieży oraz warunki otrzymania kredytu. 
Rozmowy dotyczyły również kwestii oszczędzania oraz lokat 
bankowych.  
      Miłym gestem było otrzymanie od 

pracowników banku długopisów i 

kalendarzyków, które na pewno nam się 

przydadzą i będą miłym wspomnieniem 

wspólnej wycieczki. 

      Na zakończenie zrobiliśmy sobie 

pamiątkowe zdjęcia. 
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Wycieczka zawodowa do apteki  

Alma 
14 listopada 2016 r. uczniowie klasy IB wraz z 
opiekunem – p. Lidią Kosatką udali się do apteki 
„Alma” na wycieczkę zawodową w ramach podstaw 
przedsiębiorczości. Młodzież zadawała wiele pytań i z 
zainteresowaniem słuchała każdej odpowiedzi. Uczniowie mieli 
okazję dokładniej poznać pracę farmaceuty i zobaczyć aptekę z 
nieco innej strony. Zostały im bowiem pokazane pomieszczenia 
służbowe, magazyn oraz urządzenia do sporządzania leków według 
receptur. Dowiedzieli się także, jaką drogę trzeba przejść, by 
rozpocząć karierę farmaceuty oraz jakiej odpowiedzialności 
wymaga ten zawód. Po wycieczce licealiści otrzymali drobne 
upominki oraz zrobili pamiątkowe zdjęcie. 
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Wycieczka zawodowa do garbarni 
 

           Dnia 18 listopada 2016 r. uczniowie klasy IB LO na pod opieką p. 
Lidii Kosatki na lekcji podstaw przedsiębiorczości wybrali się do 
garbarni, której właścicielem jest p. Robert Krawczyk. Uczniowie 
mieli okazję przyjrzeć się pracy wszystkich maszyn oraz 
pracowników zakładu. Każdy miał też możliwość zadawania pytań, 
co było okazją do bliższego poznania zasad funkcjonowania zakładu. 
Uczniowie dowiedzieli się między innymi, jak przebiega proces 
garbowania i farbowania skór oraz co wyrabia się ze skór 
poszczególnych zwierząt. Na zakończenie zrobiliśmy sobie 
pamiątkowe zdjęcie. Podziękowaliśmy p. Krawczykowi za 
oprowadzenie nas po zakładzie, po czym wróciliśmy do szkoły. 
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WYCIECZKA ZAWODOWA DO SALONU 
KOSMETYCZNEGO W MOGIELNICY 

 
Dnia 15 listopada 2016 roku klasa IA liceum na lekcji 

przedsiębiorczości wybrała się wraz z p. Lidią Kosatką do 

pobliskiego salonu kosmetycznego, którego właścicielem jest p. 

Iwona Kępka. Na spotkaniu panowała bardzo miła atmosfera. 

Zadawaliśmy mnóstwo pytao, na które wyczerpująco odpowiadała 

p. Urszula Piotrowska – pracownik salonu. Dowiedzieliśmy się 

między innymi :  

o zawód kosmetyczki jest bardzo rentowny w 

dzisiejszych czasach, nawet w naszej małej 

miejscowości, 



o z usług salonu kosmetycznego korzystają zarówno 

kobiety, jak i mężczyźni, 

o jakie trzeba mied wykształcenie, aby pracowad, jako 

kosmetyczka. 

Pani Urszula udzieliła nam również wielu wskazówek, jak dbad o 
cerę. Kilka osób wyraziło nawet zainteresowanie tym zawodem. 
Na zakooczenie podziękowaliśmy za wspólnie spędzony czas 
oraz wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie. 
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