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Z kraju

Dwa dni współzawodnictwa i przygody
Ogólnopolski konkurs | 61 uczniów rywalizowało w Oświęcimiu

Najzdolniejsi młodzi stolarze i przyszli technicy
technologii drewna z całej Polski w trakcie zmagań
konkursowych musieli udowodnić swoją wiedzę
teoretyczną oraz zdolności praktyczne, wykonując prace
z użyciem narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi.
tekst i fot. Janusz Bekas

wych pytań, więc chwała uczniom szkół zaNiezłą wiedzą zawodową i sporymi umiejęt- wodowych i techników drzewnych, którzy
nościami praktycznymi musieli wykazać się wykazali się „książkowymi” wiadomościami
uczniowie z 16 zasadniczych szkół drzew- i wysokimi umiejętnościami manualnymi,
nych i 8 techników drzewnych uczestni- precyzyjnie docinając konkursowy element
czący na początku marca w czwartej edycji meblowy z sosnowej listewki, zgodnie z ryOgólnopolskiego Konkursu Sprawny w Za- sunkiem. Jury oceniało zgodność elementu
wodzie. Od 18 lat jest on organizowany przez z wymiarami, zachowanie profilu, estetyZespół Szkół Zawodowych Towarzystwa kę wykonania oraz jakość strugania, cięcia
Salezjańskiego w Oświęcimiu, we współ- i dłutowania. Jeszcze trudniejsza była druga
pracy z Zespołem Szkół im. KEN w Kalwarii część ćwiczeń praktycznych, podczas któZebrzydowskiej dla uczniów klas: stolarstwo rych należało wybrać frezy nasadzane do
i technik technologii drewna. Stawką rywa- ułożenia na trzpieniu frezarki dolnowrzeciolizacji, zorganizowanej pod patronatem nowej, którymi można by wyfrezować profil
„GPD”, były nie tylko mistrzowskie tytuły, zgodny z podanym rysunkiem, albo wykoale także atrakcyjne nagrody ufundowane nać kilka ćwiczeń z użyciem narzędzi firmy
przez liczne grono sponsorów, oraz… trzy Festool, która od lat jest partnerem konkurstudenckie indeksy na Wydział Technologii su, organizowanego w Oświęcimiu od 1998
Drewna SGGW w Warszawie i płatne prak- r., najpierw dla szkół ze Śląska i Małopolski,
tyki w firmie Mebloform.
a od 4 lat – dla uczniów z całej Polski.
Wielu doświadczonych praktyków
związanych z branżą drzewną miałoby duże Sprawny stolarz z Żywca
problemy z odpowiedzią na wiele zawodo- W grupie stolarzy startowała w tym roku
REKLAMA

W grupie stolarzy wystartowało 40 uczniów.

rekordowa liczba 40 uczniów z 16 zasadniczych szkół zawodowych z Białegostoku,
Gdańska, Szczecina, Stargardu Szczecińskiego, Olsztyna, Opola, Cieszyna, Rybnika,
Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Suchej
Beskidzkiej, Grybowa, Starego Sącza, Istebnej, Oświęcimia i Żywca.
Najlepszym uczniem stolarzem okazał
się Piotr Bogdał z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu, wyprzedzając Kacpra Adamika i Kamila
Białka – obaj z Zespołu Szkół Zawodowych
Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu.
Wyróżnienie I stopnia wywalczył Szymon
Adamik ZSZ TS w Oświęcimiu, a wyróżnienie II stopnia – Dorian Kwiatek z Zespołu
Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej.
– Jestem uczniem II klasy stolarskiej

szkoły w Żywcu – mówi Piotr Bogdał. – Mam
więc szansę obrony tytułu w przyszłym roku,
bo poziom mojej wiedzy i umiejętności jest
coraz wyższy. Przed rokiem byłem bowiem
trzeci. W tym roku popełniłem błąd w ćwiczeniu praktycznym, więc nie spodziewałem się
I miejsca, jednak widocznie rywalom przytrafiło się więcej błędów. Na co dzień pomagam w rodzinnym tartaku w Milówce i często
zaglądam do zakładu stolarskiego wujka.

Prymat kolegów ze szkoły
Salezjanów
Drugiego dnia zawodów do rywalizacji
stanęło 21 uczniów techników technologii
drewna z 8 szkół – w Białymstoku, Stargardzie Szczecińskim, Zwierzyńcu, Dobrodzieniu, Kalwarii Zebrzydowskiej, Jeleniej Górze,
Kolbuszowej i Oświęcimiu, przechodząc podobną drogę do finału, ale z większym naciskiem na poziom wiadomości teoretycznych.
Nie brakowało im też umiejętności praktycznych, bo niektórzy odbyli już praktyki w zakładach rzemieślniczych.
W IV Ogólnopolskim Konkursie Sprawny w Zawodzie – Technik Technologii
Drewna pierwsze miejsce zdobył Tomasz
Prokopowicz z Technikum Drzewnego ZSZ
TS w Oświęcimiu, wyprzedzając szkolnego
kolegę Dawida Mroczka. Trzecie miejsce zajął Adam Penkała z ZS im. KEN w Kalwarii
Zebrzydowskiej. Po wyróżnienia sięgnęli:
Jakub Rembiesa z ZSZ TS Oświęcim i Marcin Bździuch z Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego
w Jeleniej Górze.
– Jestem uczniem IV klasy technikum, ale
pierwszy raz startowałem w tym konkursie
– mówi Tomasz Prokopowicz. – Nie mam
stolarskich tradycji, jednak zainteresowała
mnie obróbka drewna. Myślę, że skorzystam
z możliwości studiowania na warszawskim
Wydziale Technologii Drewna. Dlatego indeks, będący jedną z nagród, bardzo mnie
ucieszył. Wiem, że straciłem trochę punktów
w drugiej części praktycznej, bo miałem kłopoty z rozpoznaniem niektórych narzędzi
i technologii. Natomiast element meblowy
udało mi się wykonać precyzyjnie.

Szkoła zawodu i egzamin wiedzy
Uczniowie, nauczyciele i kierownictwo Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa
Salezjańskiego w Oświęcimiu przygotowali
oba konkursy z wielkim zaangażowaniem.
Nauczyciele zawodu i uczniowie podkreślali,

że konkurs jest dobrą szkołą zawodu i egzaminem wiedzy teoretycznej oraz sprawności
i umiejętności zawodowych.
– To, że uczniowie mają dociąć na wymiar listewkę czy wkręcić wkręty w określonej odległości bez posługiwania się miarką,
nie jest „udziwnieniem” rywalizacji, tylko
sprawdzeniem umiejętności oceny długości
elementów, przydatnej stolarzom i technologom drewna – powiedział ks. Zenon Latawiec, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
Towarzystwa Salezjańskiego. – To też okazja
do integracji szkół zawodowych, a ponadto
uczniowie, nauczyciele i opiekunowie mają
możliwość poznania pracy wielu elektronarzędzi marki Festool, podczas pokazów
przygotowanych przez Biuro Handlowo-Techniczne Integral z Kalwarii Zebrzydowskiej oraz wysłuchania wykładu na temat
budownictwa szkieletowego, wygłoszonego
przez Wojciecha Mętla, właściciela firmy
Drewdom-Mętel w Zembrzycach.
Nauczyciele zawodu i opiekunowie grup
wykorzystują spotkanie do rozmów o niedostatkach kształcenia zawodowego. Nowoczesne wyposażenie techniczne na pewno
sprzyja dążeniu do tego celu, ale ważne są
zaangażowanie nauczycieli i pasja uczniów.
I tego nie zabrakło przez dwa dni rywalizacji.
– Konkurs, zainicjowany i wciąż prowadzony przez nauczycieli zawodu – Franciszka
Synowca z naszej szkoły i Roberta Mikołajka
ze szkoły w Kalwarii Zebrzydowskiej, ma na
celu zwiększenie zainteresowania i popularyzację kształcenia zawodowego – tłumaczy
ks. Zenon Latawiec. – Jest to idea doceniana
przez honorowych patronów – ministra edukacji narodowej i marszałków Małopolski
i Śląska. Sprzyja nam od lat Janusz Chwierut,
prezydent Oświęcimia. Ale atrakcyjne nagrody, głównie narzędzia, są zasługą firm Festool, Castorama, GTV Narzędzia, Mebloform,
Eurostyl, AKSAM, Artisan i Domalux, Skawa
Wadowice i Tool4woods. Atrakcyjną pamiątką dla zwycięzców będą srebrne pióra, z dedykacją premier Beaty Szydło. Dzięki hojności
dystrybutora warsztaty szkół uczniów, którzy
zwyciężyli w konkursach wzbogaciły się o imponujące zestawy narzędziowe firmy Högert
Technik. Cieszy nas, że przedsięwzięcie kierowane do uczniów programowo najstarszych
klas o profilu stolarz oraz technik technologii
drewna spotyka się z coraz większym zainteresowaniem, więc za rok zapraszamy jeszcze
więcej szkół do rywalizacji podczas XX edycji
konkursu i piątej ogólnopolskiej. l

– Rywalizacja młodych stolarzy – mówi Franciszek Synowiec, nauczyciel zawodu,
inicjator konkursu, który od początku przygotowuje zadania konkursowe – wyrabia u
uczniów zainteresowania zawodowe oraz stwarza atmosferę fachowości i prestiżu
zawodowego. A atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów stanowią bodziec
do wykazania maksimum wiedzy i umiejętności. Potwierdzają to wyniki – przed rokiem
Piotr Bogdał był trzeci, a teraz jest zwycięzcą rywalizacji wśród przyszłych stolarzy.

