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   Ponadstuletnie tradycje ma 
w oświęcimiu kształcenie stolarzy 
w szkole salezjańskiej…

Ks. Zenon Latawiec:  Salezjanie, jako 

zakon włoski, przybyli do Oświęcimia 

w 1898 r., a dwa lata później otworzyli 

już szkołę rzemiosł, w której uczono wi-

kliniarstwa i stolarstwa. Przez wszystkie 

następne lata szkoła salezjańska była 

kojarzona z nauką zawodu stolarza. Do 

tego stopnia, że w 1928 r. działy krawie-

cki i szewski przeniesiono do innych 

salezjańskich placówek, a w Oświęcimiu 

poszerzono kształcenie młodzieży na 

kierunku mechanicznym i stolarskim, 

które są kontynuowane do dziś. II wojna 

światowa przerwała edukację, ale po 

jej zakończeniu wznowiono naukę na 

kierunkach zawodowych.

   Wówczas uczniowie poznawali 
zawód stolarza przez cztery lata… 

Z.L.:  Podczas czteroletniej nauki  

uczniowie musieli w pracowniach  

zapoznać się praktycznie z typowymi, 

najczęściej spotykanymi zagadnieniami 

zawodu. Podczas szkoleń wykonywali 

przedmioty użyteczne, ponieważ  

doświadczeni nauczyciele zawodu  

uważali, że uczniowie poczuwają się 

wtedy do większej odpowiedzialno-

ści oraz chętniej i wydajniej pracują. 

Wykonywano więc różne zamówienia 

dla okolicznych fabryk i instytucji, co 

przynosiło szkole określony dochód. 

Znaleźliśmy na przykład zapis, że  

w 1934 r. „dochód z pracowni stolarskiej 

wynosił brutto 22 tysiące złotych”. 

Wspomnę jeszcze, że zawodu stolarza 

uczyło się wówczas około 40 uczniów 

na danym roku. Stolarstwo cieszyło się 

bardzo dobrą renomą i mieliśmy dużo 

chętnych do nauki.

   Dzisiaj są większe kłopoty z na-
borem do klasy stolarskiej?

Z.L.:  Rzeczywiście, w tej chwili 

borykamy się, jak każda szkoła zawo-

dowa, z problemem naboru do szkół 

stolarskich – zasadniczej i technikum. 

Z trudem udaje nam się skompletować 

jedną klasę w każdej z nich. Ponieważ 

zwykle na kierunku samochodowym 

mamy więcej chętnych niż miejsc, to 

zdarzają się sytuacje, że chłopcy, którzy 

nie dostaną się na kierunek mechanicz-

ny, podejmują naukę w klasach stolar-

skich, bo chcą się uczyć w tej szkole. 

Ale oczywiście ubolewamy nad tym, 

że wybór kierunku nauki nie wynika 

z zamiłowania. Bywa zresztą, że wielu 

z tych „przypadkowych” uczniów klasy 

stolarskiej odkrywa w sobie talent do 

prac stolarskich i przekonuje się, jak bar-

dzo fascynujące może być wykonywanie 

mebli czy innych przedmiotów.  

   Nie przekonuje ich nawet moż-
liwość atrakcyjnej pracy w zawodzie 
stolarza w krajach unii Europejskiej?

Z.L.:  Ubolewamy nad tym, że nie ma 

zainteresowania tym zawodem. Musieli-

śmy nawet połączyć kształcenie stolarzy 

z operatorami obrabiarek skrawających, 

bo nie było tylu chętnych. Podczas 

promocji szkoły w gimnazjach mówimy 

uczniom i rodzicom, że kształcenie w za-

wodach związanych z branżą drzewną 

na kierunkach: stolarz oraz technik 

technologii drewna umożliwia zdobycie 

konkretnej wiedzy oraz umiejętności, 

które są stale atrakcyjne i popularne 

na rynku pracy, dają duże możliwości 

zatrudnienia oraz prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej. 

   Staracie się pokazywać te zawo-
dy bardzo pozytywnie, choćby przez 
produkowane w szkolnych warszta-
tach wyroby…

Z.L.:  To, jak wspomniałem, jest tradycją 

tej szkoły, że w warsztatach wykonuje-

my konkretne wyroby. Najczęściej są to 

meble sakralne – konfesjonały, ołtarze, 

ławki kościelne, wykonywane z litego 

drewna. Uczniowie uczą się pod okiem 

naszych nauczycieli zawodów drzew-

nych, choćby pana mgr. inż. Franciszka 

Synowca, naprawdę dobrego rzemiosła. 

Współpraca z firmą Festool umożliwia 

uczniom poznanie wszystkich elektro-

narzędzi, przydatnych dzisiaj nowo-

czesnemu stolarzowi. I są tego efekty 

– w postaci sukcesów naszych uczniów 

w regionalnych i ogólnopolskich 

konkursach, choćby w organizowanym 

przez naszą szkołę, wespół z podobną 

w Kalwarii Zebrzydowskiej, ogólnopol-

skim konkursie dla uczniów klas stolar-

skich i techników technologii drewna 

„Sprawni w zawodzie”. Mamy w szkole 

wiele pięknych mebli wykonanych 

w ramach prac dyplomowych, choćby 

ozdobny stół czy szafę z intarsją „Po-

lowanie”, wykonaną przepięknie przez 

dwóch absolwentów, z całą dokumenta-

cją w postaci odręcznych rysunków. 

   Jakie kierunki nauczania są 
obecnie dostępne w Zespole Szkół 
Zawodowych Towarzystwa Salezjań-
skiego w oświęcimiu?

Z.L.:  W Salezjańskiej Publicznej Za-

sadniczej Szkole Zawodowej kształcimy 

młodzież w klasach: stolarz, mechanik 

pojazdów samochodowych i operator 

obrabiarek skrawających. Ale prowadzi-

my też Salezjańskie Publiczne Techni-

kum kształcące techników technologii 

drewna, techników pojazdów samo-

chodowych i techników mechaników 

z zakresu obróbki skrawaniem. W każdej 

z tych szkół mamy po 90 miejsc. 

   Ale czy uda się je zapełnić w roku 
szkolnym 2013/2014?

Z.L.:  Jesteśmy ludźmi wiary, więc wie-

rzymy, że tak, ale prawdą jest, że mniej 

kłopotów jest z naborem do Salezjańskie-

go Publicznego Liceum Ogólnokształcą-

cego, gdzie są trzy specjalności oraz do 

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego. 

Kiedyś były u nas tylko szkoły zawo-

dowe, ale gdy po reformie szkolnictwa 

ponadpodstawowego zaczęło brakować 

chętnych do kształcenia zawodowego, 

w 1998 r. otworzyliśmy liceum, a później 

gimnazjum, żeby wykorzystać i utrzymać 

posiadane budynki.

   Wasz Zespół Szkół rzeczywi-
ście dysponuje okazałymi obiektami 
w centrum oświęcimia.

Z.L.:  Mamy około 900 uczniów. Tylko 

gimnazjum jest niepubliczne, więc 

wnosi się czesne. Szkoły ponadgimna-

zjalne są publiczne, a zatem nieodpłatne.   

Szkoła ma do dyspozycji internat dla 

chłopców, w którym w tej chwili miesz-

ka 60 uczniów, ale były czasy, że było 

ich 320. No i mamy własne warsztaty 

szkolne, nieźle wyposażone w maszyny 

i urządzenia, więc zajęcia praktyczne 

nie są iluzoryczne.

   Tak jak kiedyś nie były symbo-
liczne egzaminy praktyczne, wieńczą-
ce okres kształcenia zawodowego…

Z.L.:  Rzeczywiście, dawniej egzamin 

praktyczny po szkole zawodowej trwał 

u nas tyle dni, ile w tygodniu uczniowie 

spędzali w warsztatach szkolnych, więc 

zwykle to były trzy dni. W jednym dniu 

odbywał się egzamin pisemny, a kolej-

nego dnia egzamin ustny. Gdy uczeń 

przeszedł pozytywnie taki egzamin, 

to czuł, że jest fachowcem. Chłopcy od 

początku mieli świadomość, że na końcu 

nauki będą musieli taki egzamin zdać, 

więc mieli ambicję i chcieli pokazać, 

że potrafią coś zrobić. Później to się 

bardzo spłyciło i pewnie dlatego dzisiaj 

jest takie małe zaangażowanie w naukę 

o kierunku zawodowym. Ukształto-

wała się opinia, że do zawodówki idzie 

„najgorszy element”. To jest bardzo 

niedobre! Ale mówi się o powrocie do 

dawnego, sprawdzonego modelu przy-

gotowania zawodowego. W tym roku 

pierwszy raz uczniowie zdawali egzami-

ny kwalifikacyjne, na przykład technik 

technologii drewna ma do wyboru dwie 

kwalifikacje, a stolarz – jedną. Z tym, że 

kiedyś egzamin zawodowy uczniowie 

zdawali już po otrzymaniu świadectwa 

ukończenia szkoły, a teraz muszą zdać te 

egzaminy jeszcze w trakcie nauki.

   Dziękuję za rozmowę.   l

organizowane przez Festool pokazy pozwalają uczniom poznać współczesne elektronarzędzia 
pomocne w pracy stolarza.

stolarstwo od zawsze w szkole salezjańskiej 
szkoły zawoDowe | Rozmowa z ks. mgr. Zenonem Latawcem, dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

Szkoła zawodowa towarzystwa Salezjańskiego, 
jak wszystkie szkoły branżowe, odczuwa niedobór 
uczniów chętnych do nauki w klasach stolarskich.

Janusz Bekas                                    

– Ubolewamy nad tym, że obecnie jest małe 
zainteresowanie nauką w zawodzie stolarza 
– mówi ks. mgr Zenon latawiec.
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