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Z kraju

Sprawni w zawodzie, bo dobrze wybrali kierunek nauki
KONKURS UCZNIÓW | XXI edycja rywalizacji w Oświęcimiu

Uczniowie szkół drzewnych mogą czuć się zauważeni
i docenieni za to, że solidnie przygotowują się do trudnych
zawodów stolarza, tapicera, a może i parkieciarza
oraz technika technologii drewna.
tekst i fot. Janusz Bekas

Dzięki nawiązanej przed rokiem, za pośrednictwem „Gazety Przemysłu Drzewnego”,
współpracy Zespołu Szkół Zawodowych
Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu ze Stowarzyszeniem Parkieciarze Polscy, tegoroczna XXI rywalizacja uczniów
ze szkół zawodowych i techników drzewnych w konkursie „Sprawny w zawodzie –
stolarz oraz technik technologii drewna”
została wzbogacona o konkurs „Sprawny
w zawodzie parkieciarz”.

Powstanie klasa parkieciarska?
– Ma on służyć popularyzacji parkieciarstwa wśród uczniów i dyrekcji szkół – tłumaczył Dariusz Kozera, prezes SPP. – Zaangażowanie kilku naszych członkowskich
firm, a w szczególności firmy Krak-Parkiet
Paweł Pieprzyca z Krakowa – która dla
zwycięzcy, spośród uczniów uczących się
zawodu stolarz, ufundowała rower – oraz
Blanchon, Jawor-Parkiet, Chene, HartzLack, Mapei i Murexin, sprawiło, iż przygotowaliśmy zadania parkieciarskie dla
uczniów oraz pokazy sztuki parkieciarskiej. Firmy przekazały do realizacji prac
konkursowych oraz szkołom parkiety, narzędzia, oleje i kleje, a także wiele nagród
dla laureatów i upominki dla pozostałych
uczestników. Były to pierwsze na tak dużą
skalę zawody parkieciarskie, zorganizowane bezpośrednio dla uczniów, którzy reprezentowali 23 szkoły branżowe z całej Polski.
Dla popularyzacji zawodu parkieciarskiego
i zachęcenia do realizacji kształcenia w tym
zawodzie, Stowarzyszenie Parkieciarze
Polscy obok innych upominków przekazało
laureatom i wszystkim szkołom 60 egzemplarzy książki „Parkieciarz. Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej”. Jednak najważniejsze, że ks. Zenon Latawiec, dyrektor ZSZ
w Oświęcimiu oraz ks. Dariusz Bartocha,
dyrektor Zakładu Towarzystwa Salezjańskiego oraz nauczyciel zawodu Franciszek
Synowiec podjęli działania dla uruchomienia w tej szkole kształcenia w zawodzie
parkieciarz. Już rozpoczęto program inwestycyjny mający na celu wyodrębnienie
sali na potrzeby klasy parkieciarskiej. Organizowane przez dwa dni zawody parkieciarskie już potwierdziły zainteresowanie
kilku uczniów z różnych szkół specjalizacją w zakresie układania parkietów. Może

więc i w innych szkołach uda się stworzyć
klasy parkieciarskie, bo jesteśmy jako Polska europejskim liderem w produkcji drewnianych podłóg i parkietów, natomiast nie
kształci się parkieciarzy, którzy oprócz
sztuki układania parkietu powinni posiąść
wiedzę o drewnie i o podłożach.

Umiejętności praktyczne
i wiedza teoretyczna
Konkurs układania parkietów był w tym
roku jedną z konkurencji w stolarskich
zmaganiach najzdolniejszych młodych
stolarzy i techników technologii drewna
z całej Polski. W trakcie zmagań konkursowych musieli oni zarówno udowodnić
swoją wiedzę teoretyczną, jak i zdolności
praktyczne, wykonując prace z użyciem
narzędzi ręcznych.
W rywalizacji szkół zawodowych
najlepszy okazał się Marcin Potoczny
z Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, przed
Bartłomiejem Burkiertem z Zespołu Szkół
Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach i Sławomirem Kanią
z Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. I wyróżnienie, uhonorowane nagrodą „Gazety
Przemysłu Drzewnego”, wywalczył Rafał
Masłowski z Zespołu Szkół Zawodowych
Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, a II wyróżnienie – Michał Rudner z Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
W konkursie „Sprawny w zawodzie
parkieciarz” zwyciężył Marcin Potoczny z Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, przed
Marcinem Pękalą z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie
i Rafałem Masłowskim z ZSZ Towarzystwa
Salezjańskiego w Oświęcimiu.

Bezkonkurencyjni technicy
z Oświęcimia
Zwycięzcami w rywalizacji uczniów techników technologii drewna zostali: Maciej
Florczak z Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu,
przed Wojciechem Jałowiczorem i Tomaszem Siepakiem, także z zespołu szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu.
Na kolejnych miejscach uplasowali się:

Część praktyczna znacząco wpływa na wynik konkursów.

Zwycięzcy w rywalizacji uczniów szkół zawodowych z cennymi nagrodami.

Bartosz Pudełko z Publicznego Technikum
nr 6 w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu i Adam Oliwa
z Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
W konkursie „Sprawny w zawodzie
parkieciarz” zwyciężył Adam Oliwa, przed
Wojciechem Jałowiczorem i Mateuszem Puzikiem z Publicznego Technikum
nr 6 w Zespole Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu.

doskonałego przygotowania młodzieży do
wykonywania zawodu i wskaźnikiem ich gotowości do pracy.

Dwa dni rywalizacji

Przebieg konkursu w obu dniach był podobny. Najpierw uczniowie oraz ich nauczyciele spotykali się z przedstawicielami
władz oświatowych i lokalnych, sponsorów i wszystkich zaproszonych. Po części
oficjalnej uczestnicy mieli w tym roku okazję wysłuchać wykładu firmy GTV, jednego
64 uczestników
ze sponsorów. Następnie rozpoczął się test
W tegorocznych rywalizacjach, współor- teoretyczny, a po krótkiej przerwie realizoganizowanych przez Zespół Szkół Zawo- wano część praktyczną konkursu, w któdowych Towarzystwa Salezjańskiego oraz rą wpleciony został dodatkowo konkurs
Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodo- parkieciarski. Wśród zadań było ułożenie
wej w Kalwarii Zebrzydowskiej, uczestni- zestawu frezów, cięcie na wymiar pilarką
czyło w dniach 8 i 9 marca 39 uczniów z 15 uciosową, montaż zawiasów i wykonanie
zasadniczych szkół zawodowych, z takich cięcia w elemencie.
miejscowości, jak: Białystok, Dobrodzień,
Ponadto atrakcjami konkursu były:
Grybów, Jarosław, Kalwaria Zebrzydow- prezentacja firmy GTV oraz sposobów
ska, Kraków, Leszno, Oświęcim, Stary Sącz, układania parkietów, a także prezentacje
Strzelce Opolskie, Sucha Beskidzka, Tar- Wydziałów Technologii Drewna Szkoły
nowskie Góry, Wadowice, Zakopane i Ży- Głównej Gospodarstwa w Warszawie i Uniwiec. Drugiego dnia w szranki o tytuł naj- wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
sprawniejszego stanęło 25 potencjalnych
Po zakończeniu prac jury, ogłaszano
techników technologii drewna z 8 szkół wyniki konkursów, połączone z wręcze– z Białegostoku, Jeleniej Góry, Kalwarii niem okolicznościowych dyplomów i naZebrzydowskiej, Krakowa, Opola, Ostrowi gród rzeczowych dla zwycięzców oraz
Mazowieckiej, Oświęcimia i Zwierzyńca.
osób wyróżnionych. Wręczano również
– Konkurs „Sprawny w zawodzie” to – dyplomy uczestnictwa i upominki wszystodbywające się od dwudziestu jeden lat i po kim uczniom, uczestnikom konkursów
raz szósty w skali ogólnopolskiej – przedsię- oraz ich opiekunom.
wzięcie mające na celu sprawdzenie i wyróżOd lat działania w zakresie promowanienie, posiadających wybitne umiejętności nia szkolenia zawodowego czynnie wspiezawodowe w dziedzinie stolarstwa, uczniów rają takie firmy, jak: Castorama, Classen,
szkół zawodowych i techników – mówi Eurostyl, Festool, GTV, Hoegert Technik,
Ewelina Matyjasik-Lewandowska, zajmu- Mebloform, Stowarzyszenie Parkieciająca się organizacją imprezy. – Niezwykle rze Polscy oraz lokalne władze i „Gazeta
prestiżowy tytuł Sprawnego w Zawodzie Przemysłu Drzewnego”, które fundują
i przyznawane nagrody są potwierdzeniem nagrody. Do tej listy w tym roku dołączyTest teoretyczny sprawdza podstawową wiedzę uczniów.

Laureatem nagrody „GPD” został Rafał
Masłowski, uczeń III klasy stolarskiej
w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa
Salezjańskiego w Oświęcimiu.

ły Meble Forte i EdWood oraz Stowarzyszenie Dom Drewniany, Stowarzyszenie
Producentów Płyt Drewnopochodnych
w Polsce, Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Parkieciarzy i Polska Izba Gospodarcza
Przemysłu Drzewnego.
– Nie ma wątpliwości, że to najważniejszy w kraju konkurs dla uczniów szkół
drzewnych – podkreślali Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, Janusz
Chwierut, prezydent Oświęcimia oraz Zbigniew Starzec, starosta powiatu oświęcimskiego. – Uczniowie tych szkół mogą czuć
się zauważeni i docenieni za to, że solidnie
przygotowują się do trudnych zawodów
stolarza, tapicera, a może i parkieciarza
oraz technika technologii drewna.
Laureat nagrody „GPD’, patrona medialnego imprezy – Rafał Masłowski
z Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu,
uczeń III klasy stolarskiej, pierwszy raz
uczestniczył w konkursie.
– Już w pierwszej klasie wyraziłem
wolę uczestniczenia w rywalizacji, jednak
nauczyciele zawodu poradzili mi poszerzenie wiadomości i praktycznych umiejętności – powiedział Rafał Masłowski.
– Mieli rację, bo zajęcie 4. miejsca w trudnej rywalizacji jest moim dużym sukcesem.
Tym bardziej że nie wywodzę się z rodziny
o stolarskich tradycjach, choć pochodzę
z Rabki-Zdroju. Nie wiem, jak potoczą się
moje zawodowe losy, ale uważam, że dobrze wybrałem szkołę i zawód stolarza.
Organizatorzy konkursu zapowiadają kontynuowanie w kolejnym roku
rywalizacji i jego wzbogacanie, licząc
na uczestnictwo wszystkich krajowych
szkół drzewnych. l

