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KSZTAłCEnIE ZAWODOWE

 Beata Klejbuk-Goździalska

Szkoła z klasą 
i nową salą 

gimnastyczną
Dzieci uczące się w Szkole Podstawowej nr 50 
mogą korzystać z nowej sali gimnastycznej. 
Obiekt powstał ze środków pochodzących 
z budżetu miasta.
Położona w Bronowicach Małych – obok takich 
miejsc jak Rydlówka czy Tetmajerówka – 
Szkoła Podstawowa nr 50 może poszczycić się 
nie tylko tytułem „Szkoły z klasą” należącej 
do sieci placówek promujących zdrowie. Od 
połowy października dzieci uczące się w tej 
placówce mają nową salą gimnastyczną. 
W uroczystym otwarciu obiektu udział 
wzięli m.in. Anna Okońska-Walkowicz, 
zastępca prezydenta Krakowa, Małgorzata 
Jantos, wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
Krakowa, radni miasta oraz dzielnicy, a także 
przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół 
Bronowic. 
Realizacja inwestycji przy Szkole Podstawowej 
nr 50 rozpoczęła się jeszcze w 2007 r. Najpierw 
przygotowano dokumentację projektową 
i uzyskano wszelkie konieczne zgody. Same 
prace budowlane na dobre rozpoczęły się 
w 2009 r.
Zadanie obejmowało budowę sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem oraz 
łącznikiem z istniejącym budynkiem. Płyta 
boiska nowej sali ma wymiary 21×33 m. 
Powstały też pomieszczenia dla trenera, 
magazyn ze sprzętem oraz szatnie i sanitariaty.
Nowo oddany obiekt to nie tylko sala 
sportowa. Na piętrze znajdują się bowiem 
pomieszczenia zaplanowane na bibliotekę 
z książkami oraz czytelnię multimedialną. 
Dodatkowo w tej części zlokalizowana jest 
widownia sali gimnastycznej umieszczona na 
antresoli, która może spełniać również inne 
funkcje np. jako przestrzeń wystawowa. 
Budynek ma windę przystosowaną do 
przewozu osób niepełnosprawnych, 
obsługującą parter w części sali gimnastycznej 
oraz pierwsze piętro szkoły. W ramach 
inwestycji dawny lokal mieszkalny 
znajdujący się w istniejącym budynku szkoły 
zaadaptowano na pokój nauczycielski. 
Cała inwestycja kosztowała 5 mln 285 tys. 
zł. Środki pochodziły z budżetu miasta. 
Projektantem sali było biuro BM Art Projekt 
Studio Projektowo-Realizacyjne Chiberski, 
a wykonawcą – DDS-PHENIX sp. z o.o. Kraków.

(JM)
W konkursie „Mam zawód. Mam fantazję” w branży informatycznej I miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół Łączności nr 1 
w Krakowie (na zdjęciu), II miejsce – Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej, III miejsce – Zespołu 
Szkół nr 2 w Wadowicach

Edukacja powinna być ściśle powiązana z rynkiem pracy. Aby pol-
scy pracodawcy mogli znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych 
pracowników, należy inwestować w kształcenie zawodowe i naukę 
konkretnego fachu. 

Zawód z fantazją

O   tym, że warto inwestować w  naukę 
zawodu, przekonani są i pomysłodaw-
cy, i uczestnicy konkursu „Mam zawód. 

Mam fantazję” przeprowadzonego w  ramach 
projektu „Modernizacja kształcenia zawodowe-
go w Małopolsce”. Organizator – Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopolskiego  – przy-
gotował rywalizację w  siedmiu konkurencjach 
branżowych. 16 października w krakowskim Ze-
spole Szkół Łączności swoje umiejętności mon-
tażu materiału audiowizualnego mogli spraw-
dzić uczniowie szkół reprezentujących branżę 
informatyczno-elektroniczną. Do rywalizacji sta-
nęło 15 zespołów z  całej Małopolski, z  których 
najlepsi okazali się Andrzej Cader i  Piotr Chryc 
z Zespołu Szkół Łączności w Krakowie. – Jestem 
pozytywnie zaskoczony tym, co zobaczyłem 
podczas konkursu  – mówi Zygmunt Parzelka 
z ZSŁ, odpowiedzialny za przygotowanie mate-
riału filmowego do obróbki. – Młodzi ludzie udo-
wodnili, jak wiele potrafią, jak bardzo są kreatyw-
ni, nawet jeśli dotąd nie pracowali na sprzęcie, 
który jest dostępny w naszym studiu. Ważne, że 
w tym, co robią, widać pasję – podkreśla. 

Konkurs odbywał się pod hasłem „Nowe 
możliwości – lepsza przyszłość”, które doskona-
le oddaje jego podstawowe założenie: potrze-

bę promocji kształcenia zawodowego.  – Dla 
młodego człowieka szkolnictwo zawodowe jest 
drogą do zdobywania wiedzy ogólnej, ale także 
wiedzy z  zakresu nowych technologii, realizo-
wania swoich technicznych zainteresowań już 
na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej – mówi 
Andrzej Adamczyk, dyrektor Wydziału Edukacji 
UMK. Działania podejmowane w  ramach pro-
jektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego 
w  Małopolsce” pozwalają uczniom na zdoby-
wanie konkretnych umiejętności, które mogą 
ułatwić odnalezienie się na wymagającym ryn-
ku pracy. Projekt zachęca też pracodawców do 
podejmowania współpracy ze szkołami, dzięki 
czemu powiązanie oferty edukacyjnej z potrze-
bami rynku pracy będzie efektywniejsze.

Podczas konkursowych zmagań młodzi lu-
dzie udzielali pierwszej pomocy, projektowali 
ogrody, rzeźbili, parzyli latte macchiato, budo-
wali, montowali filmy  – udowodnili, że potra-
fią wiele i  wykorzystają każdą okazję do do-
skonalenia swoich umiejętności. Do tej pory 
zakończono rywalizację w branżach: turystycz-
no-gastronomicznej, budowlanej, informatycz-
no-elektronicznej, rolno-przetwórczej, usłu-
gowej, społeczno-medycznej, natomiast 5 i  6 
listopada zmierzą się uczniowie z  branży me-
chaniczno-mechatronicznej. 
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