
 

Przed mistrzami najnowsze technologie stoją otworem 

Grupa kilkunastu uczniów Zespołu Szkół Budowlanych z Poznania – którego 

drużyna wygrała III Ogólnopolskie Mistrzostwa Lakierników – wzięła udział w 

profesjonalnym szkoleniu lakierniczym w Centrum Szkoleniowym firmy Axalta 

Coating Systems w Broniszach koło Warszawy.  

 

III Ogólnopolskie Mistrzostwa Lakierników odbyły się 7 kwietnia 2017 roku w czasie Poznań Motor 

Show, a rywalizację wygrała drużyna Robert Binaś i Daniel Mańkowski z Zespołu Szkół Budowlanych w 

Poznaniu. Głównym partnerem tego wydarzania była firma Axalta Coating Systems, która jest 

producentem materiałów lakierniczych marki Cromax. Jedną z nagród za zajęcie pierwszego miejsca w 

Mistrzostwach było całodniowe szkolenie z techniki lakierniczej w nowoczesnym centrum 

szkoleniowym firmy Axalta, zlokalizowanym w Broniszach koło Warszawy. „Naszą ambicją jest coś 

więcej niż tylko rywalizacja o tytuł Mistrza Polski wśród młodych lakierników. Dlatego, we współpracy 

z naszym Partnerem, zapewniliśmy grupie wyróżniających się uczniów ze zwycięskiej szkoły, możliwość 

bezpośredniego kontaktu z najnowszymi technologiami stosowanymi w lakiernictwie. Mamy dobry 

kontakt ze szkołami, które kształcą lakierników i doskonale wiemy jak trudno jest tym placówkom 

edukacyjnym przekazać wiedzę na temat współczesnej techniki lakierniczej, gdy brakuje podręczników, 

sprzętu i odpowiednich materiałów. Dlatego tak bardzo cieszy mnie, że firma Axalta zaprosiła tych 

uczniów na identyczne szkolenie jakie organizuje dla swoich klientów, czyli profesjonalnych 

lakierników” – mówi Adrian Dekowski z Fundacji Cooperatio, pomysłodawca i organizator 

Ogólnopolskich Mistrzostw Lakierników.  

Uczniowie z poznańskiej szkoły przyjechali do Warszawy i zostali zakwaterowani w hotelu jako goście 

firmy Axalta tak, by następnego dnia rano stawić się w komplecie w centrum szkoleniowym 

producenta. To nowoczesny obiekt zbudowany od zera w podwarszawskich Broniszach. Dla większości 

z tych uczniów było to pierwsze zetknięcie się z profesjonalnym lakiernictwem, począwszy już od 

surowych zasad bezpieczeństwa i higieny przestrzeganych w budynku Centrum Szkoleniowego. Samo 

szkolenie, podzielone na część teoretyczną i praktyczną, trwało cały dzień, a w jego czasie uczniowie 

mieli możliwość własnoręcznie wykonać różne czynności lakiernicze pod czujnym okiem instruktorów. 

„Lubię pracę z uczniami, bo nie są zepsuci złymi nawykami i można zaszczepić im dobre schematy 

myślenia. Trzeba tylko umieć znaleźć ścieżkę dostępu do takiego młodego człowieka i spowodować, 

żeby w głowie zapaliła mu się taka lampka, że ta praca jest naprawdę ciekawa i satysfakcjonująca” – 

powiedział po szkoleniu prowadzący je Marcin Raczkowski, Doradca Techniczny marki Cromax.  

W czasie szkolenia instruktorów firmy Axalta wspierali także dostawcy sprzętu lakierniczego, którzy 

również byli zaangażowani w organizację III Ogólnopolskich Mistrzostw Młodych Lakierników w 

Poznaniu. „W polskich warsztatach lakierniczych nie brak starych fachowców, którzy nie chcą zmian, a 

do których trafiają młodzi ludzie, którzy idą ich śladem. Jednak nawet młody człowiek odpowiednio 

przeszkolony może pokazać swojemu szefowi, że daną czynność można wykonać łatwiej, szybciej i 

taniej” – przekonywał Marcin Sobel z firmy Anest Iwata. Z kolei firma Rupes zapoznała uczniów z 

Poznania z najnowszym systemem polerskim. „To system dwufunkcyjny, w którym głowica nie tylko 

obraca się, ale także oscyluje. Dzięki temu urządzenie jest bardzo proste w prowadzeniu i ciężko jest 

popełnić błąd przy jego obsłudze” – opisywał Przemysław Pach z firmy Rupes.  

Dzień w Centrum Szkoleniowym firmy Axalta uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych zapamiętają na 

długo. „To było wartościowe szkolenie, na którym nasi uczniowie wielokrotnie stykali się po raz 

pierwszy z różnymi tematami. W szkole po prostu nie jesteśmy w stanie zapoznać ich z takimi 

innowacjami. Bardzo podobał mi się sposób podania tej wiedzy, którą chciałbym przekazać także tym 



 

uczniom, którzy na to szkolenie przyjechać nie mogli” – mówił Marek Bartkowiak, 

inżynier przedmiotów zawodowych z poznańskiego Zespołu Szkół Budowlanych.  

„Mistrzostwa trwają jeden dzień, nasza praca trwa cały rok. Chcemy, żeby takich 

szkoleń było więcej i chcemy pośredniczy przy kooperacji ważnych firm z branży 

motoryzacyjnej ze szkołami o takim profilu tak, by bezpośrednio wspierać edukację tych młodych ludzi, 

którzy są przecież przyszłością branży” -  podsumował Rafał Kosiński z Akademii Praktycznych 

Umiejętności, który koordynuje konkurencje w czasie Mistrzostw Mechaników i Lakierników.  
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