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  Ma pan satysfakcję, jako twórca 
ogólnopolskiego konkursu „Sprawny 
w zawodzie”, skierowanego do uczniów 
szkół drzewnych, widząc w tym roku, 
podczas XiX edycji konkursu ponad 
60 uczniów klas: stolarstwo i technik 
technologii drewna, z około 20 szkół, 
od morza do gór?

Franciszek Synowiec:  Już dzisiaj my-

ślę o przyszłorocznym, jubileuszowym  

konkursie. Od pierwszej edycji jestem 

autorem zadań konkursowych, ustalam 

pytania, przygotowuję ćwiczenia prak-

tyczne. Później je omawiam i konsultuję 

z Robertem Mikołajkiem, nauczycie-

lem zawodu w Zespole Szkół im. KEN 

w Kalwarii Zebrzydowskiej, z którym 

współpracuję przy realizacji konkur-

sów. Staram się co roku uwzględniać 

w pytaniach postęp techniczny, ale też 

biorę pod uwagę realne możliwości szkół 

zawodowych, przez lata niedocenianych 

i niedoinwestowanych, szczególnie 

w zakresie wyposażenia w maszyny 

i narzędzia. Wiem, jak wygląda nauczanie 

w różnych szkołach zawodowych, bo 

wszystkie reformy, które przeżyliśmy 

w minionych latach przemian gospodar-

czych i społecznych, niestety, spowo-

dowały obniżenie poziomu nauczania, 

zarówno w zakresie wiedzy teoretycznej, 

jak i praktycznej.

  ideą organizowanego  
konkursu jest mobilizowanie uczniów 
i nauczycieli zawodu do podwyższa-
nia poziomu wiedzy i kwalifikacji?

F.S.:  Rzeczywiście, jako organizato-

rzy mamy nadzieję, że wizja uczest-

nictwa w ogólnopolskiej rywalizacji, 

poprzedzonej szkolnymi eliminacjami 

i wyborem najlepszych uczniów, skłania 

do poszerzania wiedzy teoretycznej i do 

organizowania zajęć praktycznych. A dla 

nauczycieli zawodu, którzy przyjeżdżają 

i aktywnie uczestniczą w konkursie, jako 

egzaminatorzy i członkowie jury, to okazja 

do wymiany doświadczeń, ale też wdro-

żenia u siebie praktyk innych nauczycieli. 

Jednak, niestety, jako wieloletni członek 

komisji konkursowej dostrzegam nieco 

niższy poziom wiedzy obecnych uczniów. 

Powiem wprost: gdybyśmy porównali 

wiedzę ucznia z 1998 roku i dzisiejszego 

ucznia ze szkoły zawodowej, to ówczesny 

uczeń wygrałby prawdopodobnie konkurs 

w grupie uczniów technikum. Wynika 

to – moim zdaniem – z zamieszania 

i pewnego rodzaju chaosu w programach, 

które wprowadzały w szkolnictwie kolejne 

reformy, zmniejszenia ilości godzin na 

realizację programów przedmiotów zawo-

dowych, ale także z podejścia do nauki, ze 

zmiany sposobu życia, zmiany postrzega-

nia świata przez współczesną młodzież. 

  w szkole salezjańskiej jest chy-
ba trochę inaczej, albowiem ucznio-
wie waszej szkoły regularnie zajmują 
czołowe miejsca w tej ogólnopolskiej 
rywalizacji? 

F.S.:  Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, 

że posiadamy własne warsztaty, a po-

nadto uczniowie mają możliwość pracy 

w salezjańskim zakładzie stolarskim. 

Uczniowie mają zajęcia praktyczne w na-

szej szkolnej pracowni stolarskiej, gdzie 

prowadzona jest nauka głównie obróbki 

ręcznej i mogą się tam zapoznać z pod-

stawami zawodu. W klasie II i III szkoły 

zawodowej czy uczniowie technikum – 

w klasie IV, odbywają zajęcia praktyczne 

w firmie stolarskiej, która znajduje się 

u nas w szkole. Zatrudnieni są w niej pra-

cownicy, którzy są jednocześnie instruk-

torami zawodu u nas w szkole. Uczniowie 

biorą udział przy produkcji wyrobów, 

mają możliwość pracy na wszystkich 

etapach produkcji, przy bardzo różnych 

obrabiarkach, na różnych stanowiskach.

  Jaka była pana droga zawodo-
wa przed związaniem się ze szkołą 
w Oświęcimiu?

F.S.:  Jestem absolwentem tej szkoły! 

Ukończyłem ją w 1975 roku, w zawodzie 

stolarza. Później ukończyłem technikum 

o specjalności technolog drewna w szkole 

w Kalwarii Zebrzydowskiej. Studia na 

Wydziale Technologii Drewna odbyłem 

na obecnym Uniwersytecie Przyrodni-

czym w Poznaniu. Po studiach podjąłem 

pracę w nieistniejącej już Katowickiej Fa-

bryce Mebli. Zostałem specjalistą ds. eks-

portu, a następnie byłem też mistrzem 

na wydziale eksportu i kierownikiem 

zakładu w Mysłowicach. Później zdecy-

dowałem się rozpocząć pracę na własny 

rachunek i otworzyłem firmę stolarską. 

Ze szkolnictwem zawodowym jestem 

związany od 1993 roku, kiedy ówczesny 

dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych 

Towarzystwa Salezjańskiego wysłał 

do mnie swojego zastępcę z zadaniem 

zwerbowania mnie do pracy w szkole. 

Praca w szkolnictwie nie była i nie jest 

dobrze opłacana, dlatego najpierw 

podjąłem pracę w szkole na pół etatu, 

jednocześnie prowadząc jeszcze swoją 

firmę. Przez pierwszy rok tak bardzo 

polubiłem tę pracę, że w końcu zrezygno-

wałem z prowadzenia własnej firmy na 

rzecz szkolnictwa. Od początku uczyłem 

przedmiotów zawodowych: technologia 

– Dostrzegam niższy poziom wiedzy obecnych 
uczniów szkół drzewnych – mówi Franciszek 
Synowiec.

Na sprawność rzemieślnika składają się 
wiedza oraz umiejętności praktyczne
NAUKA ZAWODU | Rozmowa z Franciszkiem Synowcem, nauczycielem zawodów drzewnych w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

Wizja uczestnictwa 
w ogólnopolskiej rywalizacji 
„Sprawny w zawodzie” skłania 
do poszerzania wiedzy 
teoretycznej i odbywania 
zajęć praktycznych.
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drewna, rysunek techniczny, obrabiarki 

do drewna, natomiast jako instruktor 

w pracowni stolarskiej przez kilka lat 

prowadziłem, po godzinach  

lekcyjnych, kółko stolarskie. Uczniowie 

bardzo licznie na to kółko uczęszczali. 

Obecnie jestem zatrudniony jako dy-

plomowany nauczyciel teoretycznych 

przedmiotów zawodowych.

  idea konkursu „Sprawny 
w zawodzie” została przez pana 
wymyślona?

F.S.:  Idea została przejęta z ów-

czesnego Wojewódzkiego Ośrodka 

Metodycznego Kuratorium Oświaty 

w Bielsku-Białej, które przed ponad 20 

laty organizowało podobne konkursy 

– rywalizacje dla przyszłych  mechani-

ków, elektryków, samochodziarzy, bu-

dowlańców. Prowadzone były również 

konkursy prac dyplomowych. Braliśmy 

w nich udział jako szkoła drzewna, ale 

klasyfikowano nas zawsze w branży 

budowlanej. Nie mogliśmy się pogodzić 

z brakiem konkursu dla zawodu stola-

rza. Po raz pierwszy konkurs taki został 

zorganizowany w Oświęcimiu w 1996 

roku. Był to konkurs regionalny obej-

mujący szkoły w Oświęcimiu, Kalwarii 

Zebrzydowskiej, Wadowicach, Suchej 

Beskidzkiej oraz szkoły z województwa 

śląskiego. Nie zachowała się jednak 

dokumentacja dotycząca pierwszych 

dwóch konkursów z 1996 i 1997 roku, 

więc historię konkursu „Sprawny w za-

wodzie” liczymy od 1998 roku. Mamy za 

sobą XIX edycji, a minione cztery mają 

już charakter ogólnopolski. Od samego 

początku przy organizacji konkursu 

współpracujemy z Zespołem Szkół im. 

KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej.

  Konkurs, zgodnie z jego nazwą 
– „Sprawny w zawodzie”, ma promo-
wać gównie sprawność zawodową 
uczniów?

F.S.:  Nie oczekujemy, żeby uczniowie 

przyjeżdżając na konkurs, uczyli się 

wskazanego materiału, oczekujemy 

natomiast, że potwierdzą umiejętności 

manualne, które zdobyli wcześniej, że 

mają właśnie sprawność ogólną, na którą 

składa się wiedza i różne inne zdobyte 

umiejętności. Wygrywa ten, który jest 

najsprawniejszy, najdokładniejszy, solid-

ny. Na sprawność rzemieślnika składają 

się dwa elementy: wiedza o materiale, 

narzędziach i technologii oraz umiejęt-

ności praktyczne. Ta spójność decyduje 

o prawdziwej sprawności.

  Cechą dodatnią tego kon-
kursu jest też to, że uczniowie 
przyjeżdżając do Oświęcimia, 
mają często okazję pracować na-
rzędziami firmy Festool, których 
dotychczas nie znali. 

F.S.:  Spotykamy się z dużym zaintere-

sowaniem firm nawiązaniem współpra-

cy ze szkołami. Jest to bardzo właściwy 

kierunek, aby już na etapie kształtowa-

nia przyszłego pracownika w szkole dać 

mu możliwości poznawania najnowo-

cześniejszych technologii stosowanych 

obecnie w przemyśle. Festool jest firmą, 

która już od lat mocno angażuje się w to 

działanie. W naszej szkole współpraca 

z firmą Festool ma już kilkuletnią histo-

rię i dotyczy ona zastosowania elektro-

narzędzi przy szkoleniu praktycznym 

uczniów, jak i również przy organizacji 

konkursów. Obecnie nawiązana została 

współpraca również z firmami GTV 

i HÖGERT w zakresie okuć meblowych 

oraz narzędzi do ręcznej obróbki. 

Oprócz tego współpracujemy z takimi 

firmami, jak: Mebloform – producent 

mebli i wyposażenia wnętrz z Kalwarii 

Zebrzydowskiej, Eurostyl z Chełmka – 

producent okien i drzwi oraz z innymi 

firmami. Cieszy nas również, że w ra-

mach konkursów nie tylko uczniowie, 

ale również opiekunowie i nauczyciele 

mają okazję doświadczyć czegoś nowe-

go, wyciągnąć wnioski na przyszłość, 

głównie w zakresie motywacji. Nauczy-

ciele zawodu są zaangażowani przy 

nadzorze przebiegu konkursu i przy 

ocenie prac konkursowych, a wszyscy 

opiekunowie zespołów szkolnych są 

członkami komisji konkursowej. Ale 

mimo to, w wolnej  chwili, organizuje-

my dla opiekunów zajęcia dodatkowe 

w postaci specjalistycznego wykładu, 

żeby w ciekawy sposób poszerzyć ich 

wiedzę i umożliwić zawodowy kontakt.  

  Jak się uczyć, to od najlepszych. 
Zatem, jak w waszej szkole przygoto-
wuje się uczniów do konkursu?

F.S.:  Nie prowadzimy w szkole zajęć 

z wybranymi uczniami, z nastawieniem 

na przygotowanie ich do konkursu. Moja 

rola związana z przygotowaniem do 

konkursu ogranicza się do poinformo-

wania uczniów o konkursie, o tym, że 

ma on rangę ogólnopolską i że jest to dla 

nas święto zawodowe. Później wybieram 

spośród chętnych albo robię próbny test 

w celu wyłonienia najlepszych uczniów 

do udziału w konkursie. I na tym moja 

rola się kończy. Oczywiście uczniowie 

mają dostęp do strony internetowej, 

gdzie są przykładowe zadania i testy, ale 

tak jest we wszystkich szkołach w całej 

Polsce. Wszyscy mają te same możliwo-

ści. Natomiast to, że nasi uczniowie są 

dobrze przygotowani, może jest rzeczy-

wiście efektem naszej pracy w szkole, 

albowiem salezjanie zawsze dbali o to, 

żeby nauczanie było autentyczne, a nie 

tylko dla dyplomu. Staramy się kształcić 

konkretnie, żeby szkołę opuszczał 

dobry fachowiec, ale też dobry człowiek 

i obywatel, ponieważ na wychowanie 

również zwracamy uwagę. 

  To, co, niestety, jest wspólne 
we wszystkich szkołach drzewnych, 
to niedostatek chętnych do nauki 
zawodów drzewnych…

F.S.:  Tak, jest to obecnie problem.  

W III klasie stolarskiej mamy w tej 

chwili 9 uczniów, w klasie II stolarskiej 

jest trochę więcej, bo 12, natomiast 

w klasie I stolarskiej jest w tej chwili 13 

osób. Do technikum drzewnego było 

więcej chętnych, gdyż w I klasie mamy 

w tym roku szkolnym 20 osób, ale klasa 

IV technikum jest tylko 8-osobowa.

  interesujecie się losami wa-
szych zwycięzców konkursu? 

F.S.:  Staramy się dowiadywać o wszyst-

kich uczniach, którzy zwyciężyli albo 

brali udział w konkursie, ale również 

i o innych naszych absolwentach. 

Uczniowie często przyjeżdżają w od-

wiedziny, już pracując. Wiemy, że zwy-

cięzcy konkursów w grupie techników 

z ubiegłego roku są obecnie studentami 

Wydziału Technologii Drewna SGGW, 

uczestnik konkursu sprzed dwóch lat 

również jest studentem SGGW. Pozostali 

nie mają problemów z podjęciem pracy. 

Pracodawcy wręcz dopytują się o nich. 

Tak samo ze szkoły zawodowej. Wydaje 

mi się, że ten zawód na nowo zdobywa 

uznanie wśród młodzieży. Może jeszcze 

niezadowalające, ale zawód stolarza 

będzie zawsze potrzebny.

  dziękuję za rozmowę.   l


