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PODSUMOWANIE 
ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 9 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA  

16-22 listopada 2015 roku 

 

W dniach 16-22 listopada 2015 roku Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta 

włączył się w realizację międzynarodowego projektu promującego świadomy rozwój, 

aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Celem 

Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości było stworzenie środowiska społecznego, 

które aktywnie wspierałoby przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. To 

największe na świecie wydarzenie mające na celu promocję przedsiębiorczości wśród 

dzieci i młodzieży.  

Szkoła w tych dniach wzięła udział w programie „Otwarta firma”. To program, 

którego pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 

Realizowany jest w ramach Global Entrepreneurship Week – Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości.  Uczestnictwo w programie „Otwarta firma – Biznes przy tablicy”, 

umożliwiło naszym uczniom: 

 poznanie podstawowych zasad podejmowania działalności gospodarczej od osób, 

które same taką działalność prowadzą, 

 poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy i lepsze przygotowanie do wejścia na 

ten trudny teren, 

 łatwiejsze podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, 

 bezpośredni kontakt z praktykami biznesu, 

 przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym. 

 

Wśród szkolnych organizatorów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości znaleźli się: 

 Barbara Drzewiecka – Szkolny Koordynator Programu „OTWARTA FIRMA” 

 Jolanta Kaczmaryk 

 Joanna Szuba 

 Ewa Kolanowska 

 Magdalena Bruzda 

 Wanda Romejko-Lotfi 

 Arkadiusz Miśkiewicz 
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PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE 

 

W ZS NR 9 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W KOSZALINIE  

 

W RAMACH ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

Lp. Rodzaj działania Uczestnicy Termin 
Osoba 

odpowiedzialna 

1 Konkurs „Moja wymarzona praca” 
uczniowie 

wszystkich klas 
do 20 listopada 2015 r. 

Barbara Drzewiecka 

Ewa Kolanowska 

2 
Konkurs „Warto wiedzieć więcej 

o ubezpieczeniach społecznych” 
3a, 2tia, 3tia 

16.11.2015 r. 

godz. 11:20,  

sala 15, 21 

Joanna Szuba 

3 Lekcja otwarta – warsztaty nt. „Program promocji” 2tor – 2 grupa 

16.11.2015 r. 

godz. 8:00-9:40 

sala 8 CKU 

Jolanta Kaczmaryk 

4 

Spotkanie z przedstawicielem firmy Doris SPA 

w Kołobrzegu „Narzędzia promocji 

w przedsiębiorstwie” (Monika Woźniak-Iglińska) 

1tor 

16.11.2015 r. 

godz. 12:40-13:25 

sala 208 CKU 

Barbara Drzewiecka 

5 

Wizyta w lokalnym przedsiębiorstwie – TEPRO 

SA  nt. „Nowoczesne technologie”  (Sławomir 

Makuch) 

3a 

16.11.2015 r. 

godz. 11:00-13:00 

miejsce: siedziba firmy 

Ewa Kolanowska 

6 
Lekcja otwarta – warsztaty nt. „Sekrety banków - 

obliczanie odsetek od lokat i kredytów” 
1tor 

16.11.2015 r. 

godz. 09:50-10:35 

sala 208 CKU 

Barbara Drzewiecka 

7 Lekcja otwarta – warsztaty nt. „Program promocji” 2tor – 1 grupa 

16.11.2015 r. 

godz. 11:45-13:25 

sala 8 CKU 

Jolanta Kaczmaryk 

8 
Konkurs „Jakie możliwości zatrudnienia mam po 

skończeniu szkoły?” 

uczniowie 

wszystkich klas 
do 20 listopada 2015 r. 

Barbara Drzewiecka 

Ewa Kolanowska 

9 

Spotkanie z przedstawicielem firmy Doris SPA 

w Kołobrzegu „Narzędzia promocji 

w przedsiębiorstwie”  (Klaudia Stochmal) 

2tor 

16.11.2015 r. 

godz. 13:35-14:20 

sala 208 CKU 

Barbara Drzewiecka 

10 
Lekcja otwarta – warsztaty nt. „Badania 

marketingowe” 
3tor – 1 grupa 

16.11.2015 r. 

godz. 14:35-16:15 

sala 8 CKU 

Jolanta Kaczmaryk 

11 

Spotkanie z przedstawicielem firmy Doris SPA 

w Kołobrzegu nt. „Narzędzia promocji 

w przedsiębiorstwie” (Michał Igliński) 

4tor 

16.11.2015 r. 

godz. 14:35-15:20 

sala 208 CKU 

Barbara Drzewiecka 

12 
Konkurs „Umiejętności zawodowe pożądane przez 

pracodawców” 

uczniowie 

wszystkich klas 
do 20 listopada 2015 r. 

Ewa Kolanowska 

Barbara Drzewiecka 

13 
Lekcja otwarta – warsztaty nt. „Badania 

marketingowe” 
3tor – 2 grupa 

17.11.2015 r. 

godz. 08:40-10:15 

sala w8 

Jolanta Kaczmaryk 

14 
Lekcja otwarta – warsztaty nt. „Oryginalny gadżet 

reklamowy” 
2tor – 1 grupa 

17.11.2015 r.  

godz. 10:25-11:10 

sala w8 

Barbara Drzewiecka 

15 

Szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu „Poznaj 

swoje prawa w pracy” w ramach realizowanego 

w szkole projektu „ Kultura bezpieczeństwa” pod 

patronatem PIP 

uczniowie klas 

uczących się w 

danym roku bhp 

18.11.2015r. 

godz. 10:25-11:10 

sala 13 

Magdalena Bruzda 

16 

Wizyta w lokalnym przedsiębiorstwie – agencji 

reklamowej REPRO nt. „System identyfikacji 

wizualnej firmy” (Zbigniew Błażejewicz) 

1tor – grupa 1 

18.11.2015 r.  

godz. 12:00-15:00 

miejsce: siedziba firmy 

Barbara Drzewiecka 
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Lp. Rodzaj działania Uczestnicy Termin 
Osoba 

odpowiedzialna 

17 
Lekcja otwarta – warsztaty nt. „Oryginalny gadżet 

reklamowy” 
2tor  – 2 grupa 

19.11.2015 r.  

godz. 13:15-14:00 

sala 1 

Barbara Drzewiecka 

18 

Wizyta w lokalnym przedsiębiorstwie – Drukarnia  

Polska Press Grupa nt.  „Informacja prasowa -

teksty, zdjęcia, wideo, grafika” (Sławomir 

Pankowski) 

3tia 

19.11.2015 r. 

godz. 10:40-12:05 

miejsce: siedziba firmy 

 Ewa Kolanowska 

19 

Spotkanie z pracownikiem banku komercyjnego 
PKO BP nt. „Optymalizacja zarządzania budżetem 

domowym” (Joanna Broda) 

1a 

19.11.2015 r.  

godz. 10:25-11:10 

sala 7 

Wanda Romejko-Lotfi 

20 Lekcja otwarta – „Przedsiębiorca w ZUS” 3a 

19.11.2015 r. 

godz. 8:40-9:25 

sala 30 

Joanna Szuba 

21 
Spotkanie z przedstawicielem firmy Citylight nt. 

„Praca w agencji reklamowej” (Nikodem Kruk) 
3tor 

19.11.2015 r.  

godz. 12:15-13:00 

sala 1 

Barbara Drzewiecka 

22 

Wizyta w lokalnym przedsiębiorstwie – redakcja 

lokalnej gazety „Głos Koszaliński” nt.  „Marketing 

i reklama” (Joanna Boroń) 

3tia 

19.11.2015 r. 

godz. 9:30-10:15 

miejsce: siedziba firmy 

Ewa Kolanowska 

23 
Spotkanie z pracownikiem banku komercyjnego 
PKO BP nt. „Produkty bankowe” (Joanna Broda) 

2tib 

19.11.2015 r.  

godz. 11:20-12:05 

sala 7 

Wanda Romejko-Lotfi 

24 

Wizyta w lokalnym przedsiębiorstwie – agencji 

reklamowej REPRO nt. „Skuteczny przekaz 

reklamowy” (Zbigniew Błażejewicz) 

1tor – grupa 2 

20.11.2015 r.  

godz. 11:00-14:00 

miejsce: siedziba firmy 

Barbara Drzewiecka 

25 

Wizyta w lokalnym przedsiębiorstwie – KOSPEL 

nt. „Nowoczesne technologie” (Remigiusz 

Piotrowski) 

2z 

20.11.2015 r. 

godz. 8:30-12:05 

miejsce: siedziba firmy 

Ewa Kolanowska 

26 

Warsztaty: Życie zawodowe w ciągłej zmianie 

czyli „kariera” kontra „święty spokój” (Krzysztof 

Głowacki) 

4tor 

20.11.2015 r. 

godz. 12.00-14.00 

miejsce: siedziba 

Centrum Biznesu 

Barbara Drzewiecka 

Arkadiusz Miśkiewicz 

 

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. 

Uczniowie mogli uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielami przedsiębiorstw i uczyć się 

od prawdziwych praktyków biznesu. 

Lekcja otwarta – warsztaty nt. „Sekrety banków - obliczanie odsetek od lokat 

i kredytów” oraz lekcja otwarta – warsztaty nt. „Oryginalny gadżet reklamowy” prowadzona 

przez panią Barbarę Drzewiecką zgromadziły wielu uczniów naszej szkoły. Uczniowie 

dowiedzieli się jakie rodzaje lokat i kredytów są oferowane przez banki i jak wybrać 

najkorzystniejszą z ofert. Uczniowie zapoznali się również z rodzajami gadżetów 

reklamowych i mogli zaprojektować własny gadżet reklamowy (klasy 1 i 2tor), wykazując się 

pomysłowością i kreatywnością.  
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Fot. B. Drzewiecka - prace uczniów klasy 2tor. 

 

Lekcja otwarta „Przedsiębiorca w ZUS” prowadzona przez panią Joanną Szubę odbyła 

się 19.11.2015 roku. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy 3a. Na zajęciach została 

przedstawiona prezentacja multimedialna na temat obowiązków przedsiębiorcy wobec ZUS. 

Pani Jolanta Kaczmaryk przeprowadziła lekcje otwarte w klasach 2 i 3tor nt. „Badania 

marketingowe” i „Program promocji”. Ich celem było wykorzystanie w praktyce rynkowej 

wiedzy i umiejętności zdobywanych na tradycyjnych lekcjach. Uczniowie klasy trzeciej 

realizowali badania marketingowe, które w perspektywie mogą pozwolić na podejmowanie 

trafnych decyzji dotyczących podejmowanych działań marketingowych. Natomiast uczniowie 

klasy drugiej zmierzyli się z klientem, który przy ich pomocy chciał opracować program 

promocji do realizacji w swojej firmie. Uczniowie mimo wielu wątpliwości sprostali 

postawionym przed nimi zadaniom i stwierdzili, że czuli się jak pracownicy agencji 

reklamowej współpracujący z klientem. 

Za sprawą pani Barbary Drzewieckiej dnia 20.11.2015 roku klasa 4tor, pod opieką pana 

Arkadiusza Miśkiewicza, uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez Krzysztofa 
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Głowackiego w Centrum Biznesu Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości 

w Koszalinie nt. Życie zawodowe w ciągłej zmianie czyli „kariera” kontra „święty spokój”, 

w których wzięło udział 13 uczniów.  

 

Fot. A. Chmielewska - wizyta uczniów w Centrum Biznesu w Koszalinie. 

Dnia 16.11.2015 roku uczniowie klasy 3a odwiedzili Zakład Techniki Próżniowej 

TEPRO SA w Koszalinie, w którym obejrzeli park maszynowy – opiekun pani Ewa 

Kolanowska. 

 

 
Fot. E. Kolanowska - doradca zawodowy ZS Nr 9. 

 

Dnia 19 listopada 2015 roku uczniowie klasy 3tia odbyli wycieczkę zawodoznawczą do 

Redakcji Głosu Koszalińskiego oraz Drukarni. Zapoznali się z pracą w dziale informatycznym 

i marketingu, ze stanowiskiem pracy dziennikarza oraz metodami powstawania gazety 

regionalnej w Drukarni – opiekun pani Ewa Kolanowska.  
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Fot. E. Kolanowska - doradca zawodowy ZS Nr 9. 

 

W piątek 20 listopada 2015 roku uczniowie klasy 2z pod opieką pani Ewy 

Kolanowskiej udali się na wycieczkę zawodoznawczą do zakładu pracy KOSPEL 

w Koszalinie. W zakładzie mieści się wiele działów w pełni wyposażonych w nowoczesne 

technologie. Zakład zajmuje się produkcją elektrycznych podgrzewaczy. 

 

Fot. E. Kolanowska - doradca zawodowy ZS Nr 9. 



7 
 

 
Fot. E. Kolanowska - doradca zawodowy ZS Nr 9. 

 

W dniu 19 listopada 2015 roku w klasach 1a i 2tib odbyło się spotkanie uczniów 

z pracownikiem oddziału PKO BP panią Joanną Brodą. W spotkaniu zorganizowanym przez 

panią Wandę Romejko-Lotfi uczestniczyło 23 uczniów z klasy 1a i 19 z klasy 2tib. Celem 

spotkania było przygotowanie młodych ludzi do podejmowania racjonalnych i korzystnych dla 

siebie decyzji finansowych, popartych stale aktualizowaną wiedzą. W czasie zajęć 

z pracownikiem banku uczniowie zdobyli praktyczną wiedzę na temat wykorzystania 

odpowiednich usług finansowych, w sposób świadomy i bezpieczny, w starcie w dorosłe życie 

oraz podejmowania działań zarządzania osobistymi zasobami finansowymi. Uczniowie zostali 

wprowadzeni w świat codziennych finansów, co ułatwi im znacznie funkcjonowanie 

w realiach gospodarki  rynkowej. 

W spotkaniach z firmą Doris Spa, zorganizowanych przez panią Barbarę Drzewiecką 

dnia 16 listopada 2015 roku nt. „Narzędzia promocji w przedsiębiorstwie”, uczestniczyli 

uczniowie klasy 1tor, 2tor oraz 4tor (łącznie 67 uczniów), którzy mieli okazję zapoznać się 

z mechanizmem i narzędziami promotion-mix oraz formułą AIDA w reklamie. 
 

 

Fot. B. Drzewiecka - spotkanie uczniów z firmą Doris Spa. 
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W ramach programu „Otwarta Firma” zorganizowano spotkanie z firmą Citylight 

pt. „Praca w agencji reklamowej” dnia 19 listopada 2015 roku. Pracownicy firmy, przy 

wsparciu pani Barbary Drzewieckiej, zorganizowali dla uczniów warsztaty na temat pracy 

zadań agencji reklamowej, mediów, nośników i środków reklamy. Opowiadali uczniom 

trzeciej klasy technikum organizacji reklamy o tym jak ważna jest kreatywność i inicjatywa 

w pracy w branży reklamowej.  

 

Fot. B. Drzewiecka - warsztatowe spotkanie uczniów z firmą Citylight. 

W dniach 18 i 20 listopada 2015 roku odbyły się dwie wizyty zawodoznawcze uczniów 

kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy w Agencji Reklamowej REPRO 

w Koszalinie pod opieką pani Barbary Drzewieckiej. Właściciel agencji oprowadzał uczniów 

po zakładzie. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak funkcjonują drukarki wielkoformatowe, 

plotery termiczne, lasery, gilotyny i wiele innych urządzeń wykorzystywanych do tworzenia 

różnych form reklamy. Pan Zbigniew Błażejewicz (współwłaściciel) przygotował także dla 

uczniów zadania do wykonania, włączając i angażując uczniów w codzienną pracę agencji. 

Uczniowie mogli wczuć się w rolę pracowników firmy, zapoznali się z wzornikami kolorów 

i modelami RGB i CMYK oraz pracą grafików komputerowych. 

 

Fot. B. Drzewiecka - współwłaściciel Agencji Reklamowej REPRO z uczniami klasy 1tor. 
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Fot. B. Drzewiecka - wizyta zawodoznawcza uczniów w firmie REPRO dnia 18.11.2015 r. 

 

Fot. B. Drzewiecka - wizyta zawodoznawcza uczniów w firmie REPRO dnia 20.11.2015 r. 

Dnia 18.11.2015 roku odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu „Poznaj swoje 

prawa w pracy”, który organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy. W konkursie 

mogli wziąć udział uczniowie, którzy realizują na zajęciach z BHP program „Kultura 

bezpieczeństwa”. Do etapu szkolnego konkursu przystąpiło 43 uczniów. Z Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej wzięło udział 2 uczniów, z Technikum Elektrycznego 8, a Technikum 

Elektronicznego 33 osoby. Etap szkolny wygrali: z  Technikum Elektrycznego - Łukasz Torres 

oraz Jędrzej Kwietniewski z klasy 1te, a z Technikum Elektronicznego - Milena Matejek oraz 

Dominika Cyngiel z klasy 3tor. Młodzież odpowiadała pytania z zakresu bhp i prawa pracy. 

Tym samym wyżej wymienieni uczniowie zakwalifikowali się do etapu rejonowego konkursu, 

który odbędzie się w lutym 2016 roku w Szczecinie - organizatorem konkursu i opiekunem 

uczniów jest Magdalena Bruzda. 

Konkurs Wiedzy o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odbył się 16.11.2015 roku 

i wzięło w nim udział 30 uczniów z klas 3a, 2tia, 3tia. Najwięcej punktów uzyskali: Bieniek 
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Tomasz, Klebeko Maciej, Ginda Maciej z klasy 3a. Obecnie czekamy na informacje, czy 

zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. Organizatorem konkursu i opiekunem uczniów 

jest Joanna Szuba. 

W ramach światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Elektroniku w listopadzie 2015 

roku zostały przeprowadzone trzy konkursy, których organizatorem była pani Barbara 

Drzewiecka, a członkiem komisji konkursowej pani Ewa Kolanowska. Pierwsze 

z przedsięwzięć to II edycja konkursu nt. „Umiejętności zawodowe pożądane przez 

pracodawców”. Technika wykonania pracy była dowolna. Do konkursu przystąpiło 20 

uczniów. Wyniki uczniów, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca zostały przedstawione w tabeli 

poniżej.  

Lp. Nazwisko i imię Klasa Wynik procentowy Zajęte miejsce  

1 Matejek Milena 3TOR 

100% 
I 2 Cyngiel Dominika 3TOR 

3 Cisyk Michał 3TOR 

4 Sobierajski Damian 2TOR 

90% II 5 Piątkowski Adrian 2TOR 

6 Leśniak Dominika 2TOR 

7 Hawraniak Magdalena 2TOR 

80% III 8 Kołpacka Klaudia 2TOR 

9 Kowalska Martyna 2TOR 

Wyniki II edycji konkursu nt. „Umiejętności zawodowe pożądane przez pracodawców”. 

 
 

 

Praca nt. „Umiejętności zawodowe pożądane przez pracodawców” wykonana przez Milenę Matejek, 

Dominikę Cyngiel, Michała Cisyka. 
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Fot. B. Drzewiecka - wybrane prace uczniów konkursu pt. „Umiejętności zawodowe pożądane przez 

pracodawców”. 

W listopadzie 2015 roku została w szkole przeprowadzona II edycja konkursu pt. „Jakie 

możliwości zatrudnienia mam po skończeniu szkoły?”. Praca konkursowa mogła być 

wykonana w formie elektronicznej prezentacji graficznej, artykułu do szkolnej gazetki lub 

mogła też posiadać formę ręcznej pracy artystycznej. 

 

Fot. B. Drzewiecka - praca uczniów nad analizą możliwości zatrudnienia po skończeniu szkoły. 

W II edycji konkursu wzięło udział 54 uczniów. Wyniki uczniów, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca 

zostały przedstawione w tabeli poniżej.  

Lp. Nazwisko i imię Klasa Wynik procentowy Zajęte miejsce 

1 Piątkowski Adrian 2TOR 
100% I 

2 Dominika Leśniak 2TOR 

3 Marta Matuszczyk 1TOR 
90% II 

4 Patrycja Lewandowska 1TOR 

5 Walczak Igor 3TOR 80% III 

Wyniki II edycji konkursu pt. „Jakie możliwości zatrudnienia mam po skończeniu szkoły?” 
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Fot. B. Drzewiecka - wybrane prace konkursowe uczniów (analizy ofert rynku pracy) nt. „Jakie 

możliwości zatrudnienia mam po skończeniu szkoły?” 

W jednej z analiz ofert rynku pracy dokonanych przez uczniów znalazło się 

sformułowanie następującej treści: „według nas zawody, których uczymy się w naszej szkole, 

dają wiele możliwości zatrudnienia i pozwolą zapewnić nam dobrą przyszłość…” To zdanie 

oddaje sens wykonywania takich analiz i napawa ogromnym optymizmem. Młodzież widzi, że 

zawody, których uczą się w naszej szkole są zawodami przyszłościowymi, że jeśli zdobędą 

właściwą wiedzę i kwalifikacje, to bez trudu powinni odnaleźć się na rynku pracy i znaleźć 

pracę, która spełni ich oczekiwania.  

W listopadzie 2015 roku została w szkole przeprowadzona także II edycja konkursu 

pt. „Moja wymarzona praca”. Technika wykonania pracy była dowolna. Do konkursu 

przystąpiło 24 uczniów. Wyniki uczniów, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca zostały 

przedstawione w tabeli poniżej.  

 

Lp. Nazwisko i imię Klasa 
Wynik 

procentowy 
Zajęte miejsce 

1 Chmielewska Aleksandra 4TOR 100% I 

2 Turowska Kinga 2TOR 

90% II 3 Pupkowska Natalia 2TOR 

4 Momot Wiktor 2TOR 

5 Michalczyk Kinga 1TOR 80% III 

Wyniki II edycji konkursu pt. „Moja wymarzona praca”. 
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Fot. B. Drzewiecka - wybrane prace uczniów, którzy przystąpili do konkursu pt. „Moja wymarzona 

praca”. 

 
Fot. B. Drzewiecka - wybrane prace uczniów klasy 1tor nt. „Moja wymarzona praca”. 

 

Uczniowie zdecydowanie pozytywnie odebrali różnorodne działania organizowane 

przez nauczycieli w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Elektroniku. 

Uważają, że warto organizować takie przedsięwzięcia i spotkania z praktykami biznesu.  

Wobec powyższego należy kontynuować podobne działania w przyszłości. 

 

 

 

 

Barbara Drzewiecka 

Szkolny Koordynator Programu „OTWARTA FIRMA” 


