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 Wakacje na półmetku! Żar, który leje się z nieba od kilku 

tygodni teoretycznie powinien zwolnić nasze Izbowe działania… 

Teoretycznie – bo jak sami Państwo przekonają się po lekturze 

nowe numeru naszego miesięcznika nic nie wskazuje na to byśmy 

weszli w „tryb wakacyjny”. O czym mówię: o przygotowaniach do 

Pierwszego Światowego Kongresu Piekarzy i Cukierników, który 

pod koniec września rozpocznie się w Poznaniu i o sukcesie  

poznańskiej ekipy na XXVII Ogólnopolskim Konkursie Uczniów 

Fryzjerstwa im. Antoine’a Cierplikowskiego w Sieradzu. Polecam  

oba te artykuły. 

Ale szczególną uwagę Państwa chce zwrócić na refleksyjną relację z podróży studyjnej jaką  

nasza delegacja odbywa w ramach projekty „Społecznie odpowiedzialne rzemiosło”. Trzydnio-

wy wyjazd do Wielkiej Brytanii pozwoliły na zapoznanie się z niektórymi brytyjskimi rozwiąza-

niami, które chcemy wprowadzić na nasz rynek edukacyjny. Mowa tu o grach edukacyjnych, 

które umożliwiają zapoznanie się z konkretnymi zawodami rzemieślniczymi jeszcze na etapie 

wyboru dalszego kierunku kształcenia. To była solidna lekcja praktyki! Wbrew pozorom nie to 

było jednak najważniejsze w tej podróży. Po raz kolejny prawdziwe stało się porzekadło, które 

uczy, że na problem trzeba niekiedy spojrzeć z dalszej perspektywy.  Jaka jest kondycja brytyj-

skiego rzemiosła? Jak się prezentuje w stosunku do naszych doświadczeń? Czy kłopoty, które 

mają w tym zakresie Brytyjczycy mogą stać się także naszym udziałem? Nie jest dobrze! Tak 

kolokwialnie streszczę odpowiedzi na te pytania, a po więcej zapraszam na  11.  

Dobrej lektury… i oczywiście znakomitych sierpniowych wakacji! 

Tomasz Wika 

Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu  
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POSIEDZENIE RADY IZBY 

 17 czerwca 2014 r. obradowała Rada Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Podczas  

posiedzenia zaprezentowano katalog wydarzeń, które miały miejsce od ostatniego posiedzenia Rady  

w dniu 12 maja br.  
 

Posiedzenie Rady Izby 
 

Podczas posiedzenia poinformowano m.in. o: 

 ogólnopolskim finale konkursu wiedzy o bhp, 

który miał miejsce w Związku Rzemiosła Polskie-

go 15 maja 2014 r., 

 spotkaniach z mistrzami szkolącymi z regionu 

miasta Poznania i regionu poznańskiego z subre-

gionem gnieźnieńskim 20 maja br., 

 Forum Gospodarki i Edukacji 23 maja br., pod-

czas którego wręczono nagrodę gospodarczą 

„Rzemieślnicza Jakość” przyznaną w imieniu Part-

nerstwa „Razem dla rozwoju rzemiosła” dla mia-

sta Poznania oraz Cechu Cukierników i Piekarzy  

w Poznaniu za akcję promocyjną rogala święto-

marcińskiego, 

 rozstrzygnięciu ogólnopolskiego konkursu „Jakie 

znasz zawody?”: plastycznego dla dzieci w wielu 

przedszkolnym, fotograficznego dla uczniów 

szkół podstawowych i filmowego dla gimnazjali-

stów 21 maja br. w siedzibie Związku Rzemiosła 

Polskiego, 

 II regionalnym konkursie uczniów rzemiosła  

fryzjerskiego w Złotowie 25 maja 2014 r., 

 Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli Izby 27 

maja br., podczas którego dokonano wyboru  

Prezesa Izby i władz samorządowych na kolejną 

kadencję 2014-2018. 

 

Rada Izby dokonała wyboru pięciu wicepreze-

sów Izby w osobach: Stanisława Marczaka, Antonie-

go Odzimka, Karola Pufala, Marka Skoraszewskiego  

i Mariana Tyrzyka oraz sekretarza Prezydium Jacka 

Marcinkowskiego. W związku z odbywającym się Kon-

gresem Rzemiosła Polskiego zaplanowanym na 24 

czerwca 2014 r. Rada Izby przyjęła treść wystąpienia 

delegatów Izby na Kongres. W wystąpieniu skoncen-

trowano się na sprawach oświatowych, propozycjach 

zmian w ustawie o rzemiośle oraz na kondycji finan-

sowej Związku Rzemiosła Polskiego. Rada Izby uzu-

pełniła składy komisji egzaminacyjnych w zawodach: 

mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, 

instalacji i urządzeń sanitarnych, monter instalacji  

i urządzeń sanitarnych oraz ślusarz.  

Rada Izby w oparciu o wniosek Wielkopolskie-

go Cechu Rzemiosł Budowlanych w Poznaniu powoła-

ła Tadeusza Mańkowskiego na rzeczoznawcę w zawo-

dzie płytkarz-glazurnik. Rada Izby podjęła także 

uchwałę w sprawie nadania odznaczeń za zasługi  

w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego.  

W sprawach bieżących, na skutek pism  

z Cechów Rzemiosł Różnych w Obornikach i Nowym 

Tomyślu, wyjaśniono kwestię przystępowania do  

egzaminów mistrzowskich w zawodzie monter zabu-

dowy i robót wykończeniowych w budownictwie. 

 

Magdalena Białas 
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WŁADZE SAMORZĄDOWE IZBY - kadencja 2014-2018 

Prezes Izby   Jerzy Bartnik 

Zastępca Prezesa Izby  Stanisław Marczak  

    (region miasta Poznania) 

Zastępca Prezesa Izby  Antoni Odzimek  

    (region poznański z subregionem  

    gnieźnieńskim) 

Zastępca Prezesa Izby  Karol Pufal  

    (region pilski) 

Zastępca Prezesa Izby  Marek Skoraszewski  

    (region koniński) 

Zastępca Prezesa Izby  Marian Tyrzyk  

    (region leszczyński) 

 

Członkowie Rady Izby:  

Andrzej Barski (region poznański z sub.reg.gnieźnieńskim) 

Wojciech Basiński (region koniński) 

Bogdan Bonusiak (region kaliski) 

Adam Gołembowski (region miasta Poznania) 

Michał Kaniewski (region pilski) 

Jacek Marcinkowski (region miasta Poznania) 

Zdzisław Smolibowski (region leszczyński) 

Eugeniusz Stankiewicz (region leszczyński) 

Włodzimierz Szymański (reg.poz. z sub.reg.gnieźnieńskim) 

Jerzy Wilkowski (region koniński) 

Ryszard Woźny (region pilski) 

 

Komisja Rewizyjnej: 

Przewodniczący Stanisław Butka 

(region miasta Poznania) 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:   

Alojzy Brzeziński (region pilski) 

Marek Łeske (region poznański z sub.reg.gnieźnieńskim) 

Janusz Sochacki (region koniński) 

Benon Zboralski (region leszczyński) 

 

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy: 

Przewodniczący Wojciech Wiatr  

(region miasta Poznania) 

Członkowie Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego: 

Sylwester Bugaj (region koniński) 

Eugeniusz Kruk (region leszczyński) 

Wacław Napierała (region poz. z sub.reg.gnieźnieńskim) 

Stanisław Pirch (region pilski) 

 

Delegaci Izby na Kongres Rzemiosła Polskiego: 

Jerzy Bartnik 

Wojciech Basiński 

Michał Kaniewski 

Stanisław Marczak 

Wacław Napierała 

Michał Nowacki (region miasta Poznania) 

Antoni Odzimek 

Karol Pawlak (region leszczyński) 

Stefan Pokładecki (region poz. z sub.reg.gnieźnieńskim) 

Karol Pufal 

Marek Skoraszewski 

Franciszek Tomaszewski (region leszczyński) 

Ryszard Woźny 

 

Wybory władz Izby dokonano w regionach w dniach: 

17 marca 2014 r. (Leszno) 

21 marca 2014 r. (Piła) 

28 marca 2014 r. (Poznań) 

2 kwietnia 2014 r. (Kalisz) 

4 kwietnia 2014 r. (Konin) 

Prawomocność wyborów zatwierdzono podczas Walnego 

Zgromadzenia Przedstawicieli Izby 27 maja 2014 r.  

 

 

Magdalena Białas 
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PIERWSZY ŚWIATOWY KONGRES PIEKARZY I CUKIERNIKÓW 

nam supermarkety. Kiedyś nikomu nie śniło się na-

wet, że chleb może być niezdrowy… A jednak –  

postęp robi swoje – pytanie tylko czy o to nam cho-

dzi? Czy takie pieczywo chcemy promować, tym bar-

dziej, że właściwa i skuteczna promocja urosła do 

jednego z najważniejszych problemów piekarzy  

w świecie.  
 

Katarzyna  Mojzykiewicz: Chciałabym podkreślić, że 

obok wspomnianej przez ojca promocji bardzo ważne 

staje się też uregulowanie sfery podatkowej i zniwe-

lowanie obciążeń finansowych dla firm. Przed Kon-

gresem UIBC przygotowało specjalną ankietę, którą 

rozesłano do wszystkich państw członkowskich.  

W ankiecie padają pytania o obciążenia jakie są na-

kładane na pracownika i pracodawcę, o stawki VAT, 

stawki ubezpieczeń socjalnych, zdrowotnych. Na 

podstawie tych ankiet powstanie specjalny raport,  

z którym zapoznani zostaniemy na Kongresie. Nie 

oszukujmy się podatki dotykają nas nie tylko w Pol-

sce ale z tym problemem spotykają się również  

w innych krajach. Myślę, że dla firm jest to drugi bar-

dzo ważny temat.  

 To dla Polski zaszczyt i wielka organizacyjna odpowiedzialność. Do Poznania w ostatnich dniach wrze-

śnia tego roku przyjadą piekarze i cukiernicy z całego świata. Prawdziwa – jak mawiają Francuzi - crème de la 

crème obu branż. Przyjadą by wziąć 1-2 października udział w obradach Kongresu Międzynarodowej  Unii Pie-

karzy i Cukierników UIBC. Przygotowania  - po poznańsku - są już niemal dopięte na ostatni guzik. Na rozmo-

wę o tym co będzie w czasie obrad, o problemach nurtujących środowisko, ale także o ważnych refleksjach 

nad kromką chleba umówiłam się ze Stanisławem Butką Prezesem Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa 

RP i Katarzyną Mojzykiewicz, koordynatorem ds. kongresu.   

 

Polska gospodarzem Pierwszego Światowego  

Kongresu Piekarzy i Cukierników! 

W 2010 był pierwszy w Poznaniu światowy zjazd 

piekarzy… Czy problemy, które wtedy omawiano 

nadal nurtują środowisko? Czy może pojawiły się 

także jakieś nowe?  

Stanisław Butka: I tak i nie. Część problemów udało 

się zlikwidować, ale w ich miejsce powstały nowe. 

Myślę, że najistotniejszym ogólnoświatowym proble-

mem jest znaczny spadek spożycia pieczywa. Mody 

żywieniowe skutecznie mieszają na tym rynku. Müsli, 

płatki itp. Powodują, że tradycyjnego pieczywa jemy 

mniej. Już nie dobieramy kromki chleba do zupy, dań 

mięsnych… to minęło. Młode osoby najczęściej nie 

gotują, prowadzą czasem kuchnię weekendową –  

w ciągu tygodnia są jednak tak zapracowane, że chęt-

niej korzystają z gotowego jedzenia,  a jeśli już kupują 

chleb to na kromki – taki sposób odżywiania staje się 

coraz popularniejszy także w Polsce, szczególnie  

w dużych miastach. Kupią zapiekankę, zjedzą pizzę, 

gotową kanapkę i piekarze muszą myśleć o zaopatry-

waniu takiej małej gastronomii. Ale z drugiej strony 

klient nauczył się, że dobry, zdrowy, prawdziwy chleb 

musi swoje kosztować.  

Z przerażeniem wyczytałem ostatnio, że rocznie 

przyjmujemy około 2 kg tak zwanej dozwolonej che-

mii spożywczej – ona także znajduje się w pieczywie 

głęboko mrożonym, które tak ochoczo sprzedają  
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Czy na Kongresie będzie tez mowa o młodych pieka-

rzach. Wiemy, że w Polsce ten zawód przeżywa za-

łamanie jeśli chodzi o młody narybek… 

Stanisław Butka: Największą zapaść jeśli chodzi  

o młodych przeżywają Niemcy. Tam nie tylko nie ma 

pracowników – nie ma następców! Bardzo dobrze 

jeszcze do niedawna prosperujące firmy są wykupo-

wane za śmieszne pieniądze. Sprzęt bardzo często 

trafia z nich także do Polski. Niewątpliwie jest to je-

den ze skutków ekspansji supermarketów i ich dum-

pingowych cen pieczywa ale też sporo winy leży po 

stronie rzemieślników, którzy wspólnie nie potrafią 

zawalczyć o swoje.  

 

Czy wzorem tego, że w świecie zjednoczyli się pieka-

rze i cukiernicy tworząc UIBC także my w Polsce ma-

my szansę na to aby oba środowiska mówiły jed-

nym głosem? 

Stanisław Butka: Jako Prezes Stowarzyszenia Rze-

mieślników Piekarstwa RP jestem jak najbardziej 

otwarty. No cóż… druga strona takiej inicjatywy czy 

chęci na chwilę obecną nie wykazuje… Myślę, że gdy-

by zmieniły się niektóre osoby oddolna tendencja do 

połączenia miałaby szanse realizacji. Tak przynajm-

niej sądzi się w Wielkopolsce. To przecież zwiększa 

nasze szanse na wspólny sukces i zawalczenie o roz-

wiązanie problemów nurtujących oba środowiska.  

 

Co nam daje przynależność do UIBC? 

Stanisław Butka: To przede wszystkim dostęp do 

wszelkich nowinek technicznych i technologicznych, 

możliwość ich poznawania, wymiana doświadczeń  

i zaznajomienie się z najnowszymi trendami. Jeste-

śmy praktykami więc możliwość spotkania się z inny-

mi piekarzami, którzy takie nowinki już stosują we 

własnych firmach jest po prostu bezcenna. Sam  

jestem tradycjonalistą i zawsze będę preferował 

chleb na kwasie, ale wiadomo postęp technologiczny 

idzie w niewyobrażalnym tempie i chcąc nie chcąc 

musimy się do niego dostosować – oby tylko w grani-

cach rozsądku i z zachowaniem jak najdłużej w pro-

cesie wypieku tego co w pieczywie jest autentycznie 

zdrowe! Szacuję, że dziś mniej więcej połowa konsu-

mentów rozumie już dlaczego taki chleb jest droższy 

od pieczywa oferowanego przez wielkie sklepy. Tro-

chę to trwało zanim ludzie zrozumieli z czego wynika 

różnica w cenie ale jak wspomniałem – pula takich 

świadomych klientów z roku na rok rośnie.  

 

Czy w takim razie - skoro więcej ludzi kupuje mniej 

ale droższego pieczywa to firmy w ogólnym bilansie 

wychodzą na swoje? Obawiam się, że nie! 

Stanisław Butka: Oczywiście, że nie wychodzą na 

swoje. Dlatego tak ważne jest wsparcie ich korzyst-

niejszymi rozwiązaniami podatkowymi i finansowy-

mi. Z rynku znikają firmy, które jeszcze parę lat temu 

uchodziły za potentatów! To są przykłady z Kielc, Kra-

PIERWSZY ŚWIATOWY KONGRES PIEKARZY I CUKIERNIKÓW 
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kowa, Szczecina… stare rzemieślnicze zakłady ze 

wspaniałymi tradycjami i wierną rzeszą stałych klien-

tów znikają z rynku…  

Firma, która jedynie przygotowuje do sprzedaży za-

mrożone pieczywo a rozlicza się globalnie a nie lokal-

nie może dyktować zabójcze dla rzemiosła ceny.  

Dlatego tak ważne jest wsparcie nas rzemieślników  

w regulacjach prawnych i fiskalnych.  

 

Kto reprezentuje  Polskę w UIBC ? 

Stanisław Butka: Ponieważ w Polsce działają nieza-

leżne organizacje cukiernicza i piekarska każda z nich 

ma swoich przedstawicieli w UIBC. Jeżeli chodzi  

o Stowarzyszenie Cukierników Karmelarzy i Lodziarzy 

z jego ramienia Polskę reprezentuje prezes Leszek 

Truskolawski. Jeśli natomiast chodzi o Stowarzysze-

nie Rzemieślników Piekarstwa RP, niestety ze wzglę-

du na stan zdrowia nie mogę tego robić osobiście ale 

moje pełne poparcie mają honorowy prezes Andrzej 

Szydłowski oraz dr Henryk Piesiewicz. 

 

Jakie tematy będą poruszane w czasie obrad? 

Stanisław Butka: To, że znów organizujemy tak waż-

ne spotkanie jest pokłosiem Kongresu, który odbył 

się w Poznaniu w 2010 roku. To dla nas ogromne wy-

różnienie i odpowiedzialność. Spodziewamy się bli-

sko stu delegatów z różnych stron świata. Miejscem 

spotkania zostały oczywiście Międzynarodowe Targi 

Poznańskie, które zapewniają nam doskonałą organi-

zację i znakomite warunki obrad. Kongres Międzyna-

rodowej Unii Piekarzy i Cukierników będzie bardzo 

wszechstronny. Z jednej strony będzie to forum do 

wymiany poglądów i doświadczeń i pomysłów na 

rozwój, a z drugiej możliwość zapoznania się z naj-

nowszymi trendami i nowościami technicznymi.  

Kongres odbywa się bowiem w tym samym czasie co 

targi POLAGRA - TECH. Goście Kongresu będą więc 

mieli także okazję zapoznać się z ofertą wystawców  

 i na gorąco niemal omówić swoje spostrzeżenia. Dla 

naszych polskich gości to będzie świetna okazja by 

prześledzić zmiany branżowe, które z czasem docie-

rają do nas i kształtują warunki produkcji i handlu.  

Mamy znakomitych i niezawodnych sponsorów. Bar-

dzo cieszy nas ogromne zainteresowanie i zaangażo-

wanie władz samorządowych Poznania. Włodarze 

miasta dostrzegli w tym Kongresie znakomitą okazję 

do promowania miasta i regionu. I już na tym etapie 

przygotowań należą się wielkie podziękowania. Bar-

dzo nas wspomagają organizacyjnie zapewniając jed-

nocześnie uczestnikom spotkania wiele atrakcji 

umożliwiających poznanie miasta i regionu! Podczas 

trwania Kongresu przewidziane zostało także wręcze-

nie prestiżowych wyróżnień Światowego Cukiernika 

Roku i Światowego Piekarza Roku. Powiem, nie zdra-

dzając oczywiście wszystkich niespodzianek, że bę-

dzie uroczyście i elegancko – tak by polskiej gościn-

ności stało się za dość.  

 

Katarzyna Mojzykiewicz: Mam nadzieję, że to będzie 

bardzo efektywnie spędzony czas. Oczywiście bardzo 

ważne jest wypracowanie oficjalnych stanowisk i de-

klaracji. Ale takie spotkania mają jeszcze jedną bar-

dzo ważną rolę… możliwość bezpośredniego kontak-

tu z innymi piekarzami i cukiernikami. To właśnie  

w czasie nieformalnych i mniej oficjalnych spotkań 

zawiązują się bezcenne znajomości,  

Mam wrażenie, że jesteśmy jedną wielką branżową 

rodziną – naprawdę tak to odbieramy.  Więc dziś gdy  

mamy bardzo łatwy dostęp do nowoczesnych źródeł 

komunikacyjnych i świetne połączenie drogowe  

z całą Europą takie znajomości są nieocenione! Na-

wet jeśli nie są to bardzo zażyłe znajomości, a kon-

takty bywają sporadyczne sama świadomość, że moż-

na w każdej chwili bez oporów zapytać, poprosić  

o radę kogoś znajomego na drugim końcu Europy czy 

świata jest fascynujące i bardzo pomocne. 

 

PIERWSZY ŚWIATOWY KONGRES PIEKARZY I CUKIERNIKÓW 
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Władze miasta mają za co chwalić piekarzy i cukier-

ników – nie każde miasto w Polsce ma tak wspania-

ły słodki symbol  jakim są rogale Świętomarcińskie. 

Czy na kongresie podnoszona będzie także kwestia 

promocji pieczywa poprzez systemy oznaczeń geo-

graficznych czy regionalnych? 

Katarzyna Mojzykiewicz: Tak, tym zagadnieniom bę-

dzie poświęcona specjalna dyskusja panelowa. Naj-

pierw chcemy pokazać jak to się robi w Polsce,  a po-

tem będziemy rozmawiać na temat innych form pro-

mocji. Rogal bardzo szybko wypracował sobie silną, 

znaną markę, więc jest o czym mówić. Planując te-

matykę dyskusji panelowej informowaliśmy wiele 

miesięcy temu, że chcemy się zająć promocją  pieczy-

wa i wyrobów cukierniczych dlatego sadzę, że pod-

czas tego spotkania zostanie przedstawione wiele 

interesujących rozwiązań. To będzie z pewnością bar-

dzo ciekawe. 

Stanisław Butka: Promocja pieczywa to bardzo skom-

plikowana sprawa. Paradoks polega na tym, że za pie-

niądze unijne my możemy jedynie promować pieczy-

wo w Trzecim Świecie, do którego rzecz jasna chleba 

nie będziemy wysyłać. A do tego w odniesieniu do 

pieczywa i wyrobów cukierniczych nie można auto-

matycznie zastosować mechanizmów promocji mięsa. 

W naszej branży droga od pola do stołu jest znacznie 

dłuższa niż w branży mięsnej – po  drodze mamy wię-

cej pośrednich etapów – choćby młynarzy – dlatego 

trzeba do tematu podejść inaczej. Innym problemem 

są  narodowe przyzwyczajenia i lokalny patriotyzm – 

Niemiec nie kupi chleba od polskiego piekarza bo on 

po prostu popiera swoich rzemieślników! Trochę te-

raz pofantazjuję - nawet gdybyśmy się zmobilizowali  

i jako piekarze sami przeznaczyli pieniądze na kampa-

nię nie jesteśmy w stanie zebrać odpowiedniej kwoty. 

Musimy mieć wsparcie!  Gdy pracuje w Komisji Zarzą-

dzającej Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów 

Zbożowych Agencji Rynku Rolnego uświadamiam so-

bie, że piekarze i cukiernicy zużywają zaledwie poło-

wę oferowanej na rynku mąki. Potęgą są producenci 

makaronów i tak zwanej żywności wygodnej. W kolej-

ce po fundusze na promocje jest po prostu ciasno!  

A do tego trwają ostre dyskusje z przedstawicielami 

UE, którym trzeba wyjaśnić jaką rolę w codziennej 

zdrowej diecie odgrywa pieczywo. Teraz trzeba tym 

tematem zainteresować naszych nowych Europo-

słów. Oby zrozumieli w czym problem… 

 

A czy Święta Chleba mogą być skutecznym sposo-

bem na promocje ? 

Stanisław Butka: Oczywiście – koszty takich imprez 

są stosunkowo niskie za to efekt marketingowy rewe-

lacyjny! Bardzo cenny jest też bezpośredni kontakt 

klientów z poszczególnymi firmami. To tam można 

przekonać klienta do własnych wyrobów, można  

z nim podyskutować, a przy okazji posłuchać czego 

klienci oczekują. Twierdzę, że jest to najtańsza forma 

PIERWSZY ŚWIATOWY KONGRES PIEKARZY I CUKIERNIKÓW 
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promocji i kto wie czy też nie najskuteczniejsza. 

Szczęśliwie coraz częściej na takie imprezy można 

otrzymać dotacje z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż  

i Przetworów Zbożowych Agencji Rynku Rolnego – 

warto zatem myśleć o ich organizacji. To także zaw-

sze dobra okazja by współpracować z władzami sa-

morządowymi, a takie kontakty często owocują przy 

innych okazjach.   

W tym roku będziemy mieli w Wielkopolsce, a kon-

kretnie w Gostyniu, 15 sierpnia, Ogólnopolskie Świę-

to Chleba i mam nadzieję, że w pełni potwierdzą się 

moje opinie, tym bardziej, że jego organizatorzy pod-

chodzą do tego z wyjątkowym zaangażowaniem i pa-

sją! Watro i trzeba organizować takie święta nawet 

na dużo mniejszą, lokalną  skalę.  

 

Katarzyna Mojzykiewicz: Promocja będzie jednym  

z wiodących tematów, ale warto zauważyć, że pod-

czas kongresu odbędą się obrady sześciu komisji.  

Będzie komisja organizacyjna, komisja ds. marketingu 

i reklamy, komisja ekonomii i polityki socjalnej , ko-

misja szkolenia zawodowego, komisja ds. piekarstwa  

i komisja cukiernicza. Warto zaznaczyć , że Sekreta-

riat UIBC poprosił nas o zwiększenie ilości czasu prze-

znaczonego na obrady komisji ds. szkolenia zawodo-

wego. Okazuje się, że problem przyszłych kadr jest na 

tyle poważny, że wymaga bardzo intensywnych prac 

komisji i znacznego zwiększenia ram czasowych ob-

rad.  

 

Stanisław Butka: Niemcy próbują przeciwdziałać dra-

stycznemu spadkowi chętnych do nauki. Już wiedzą, 

że popełnili błąd stawiając wyłącznie na szkolnictwo 

uniwersyteckie i dziś na przykład w niektórych lan-

dach tytuł mistrzowski stawiany jest na równi z ma-

turą i pozwala na wstęp do wyższej szkoły zawodo-

wej.   

 

Katarzyna Mojzykieiwcz: U nas brakuje niestety pro-

fesjonalnej kampanii promującej naukę w rzemiośle 

dlatego wyniki obrad tej komisji mogą być niezwykle 

interesujące.  

 

Aby mieć skuteczne argumenty w promocji trzeba 

też gwarantować jakość wyrobów? Czy w Polsce  

w piekarniach sprawdzi się System Gwarantowanej 

Jakości Żywności QAFP? 

Stanisław Butka: Czy ma to rację bytu – dowiemy się 

za chwilę. Właściwie finalizujemy sprawę w sferze 

przepisów i system będzie wdrażany. Jak to będzie – 

trudno przewidzieć, nie można tego porównywać na 

przykład z branżą mięsną choćby ze względu na wspo-

mnianą już dłuższą drogę od pola do stołu.  

Napotykaliśmy na spore opory ale ja konsekwentnie 

twierdzę, że taki znak skutecznie pozwoli na uzyski-

wanie wsparcia finansowego na kampanie promocyj-

ne. Dla instytucji przyznających te środki jest to gwa-

rancja, że przeznaczają środki na sprawdzony pro-

dukt. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie nam ła-

twiej!  

…„Spodziewamy się blisko stu delegatów z róż-

nych stron świata. Miejscem spotkania zostały 

oczywiście Międzynarodowe Targi Poznańskie, 

które zapewniają nam doskonałą organizację  

i znakomite warunki obrad. Kongres Między-

narodowej Unii Piekarzy i Cukierników będzie 

bardzo wszechstronny. Z jednej strony będzie 

to forum do wymiany poglądów i doświadczeń 

i pomysłów na rozwój, a z drugiej możliwość 

zapoznania się z najnowszymi trendami i no-

wościami technicznymi. Kongres odbywa się 

bowiem w tym samym czasie co targi POLA-

GRA - TECH.” 
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Czym jest dla Pana chleb?  

Stanisław Butka: Życiem!!! Dosłownie i w przenośni. 

Jako młody chłopak nigdy nie sądziłem, że zostanę 

piekarzem. Zaczęło  się od ciężkiej choroby ojca i dra-

matycznej sytuacji rodzinnej, a potem zawód pieka-

rza i cukiernika tak mnie zafascynował, że nawet po 

półwieczu w branży nadal lubię to robić! Byłem naj-

młodszym czeladnikiem w Polsce, byłem najmłod-

szym mistrzem w Polsce. Mało tego, musiałem 

„dorosnąć” aby można było spisać  ze mną umowę o 

naukę. Urodziłem się 11 listopada w Św. Marcina,  

patrona cukierników!  Potem była szkoła  zawodowa, 

średnia i tytuł mistrza w wieku 19 lat! Najbardziej 

fascynuje mnie to nawet i dziś, że gdy pracuje się na 

starych technologiach to całe piekarskie życie zaczy-

na się i kończy przy kadzi z kwasem. To serce piekar-

ni. Świątek piątek i niedziela trzeba tego pilnować bo 

moim zdaniem to właśnie decyduje o tym, że chleb 

się nigdy nie przeje. Jak byśmy nie patrzyli – chleb 

jest podstawą egzystencji ludzi… Nie zawsze wygląda 

tak jak ten nasz powszedni bo niekiedy przyjmuje 

kształt placuszków, podpłomyków, nieforemnych bo-

chenków, ale niezmiennie jest połączeniem mąki, wo-

dy, ciepła paleniska czy pieca i… tej nieuchwytnej 

cząstki, która pozwala określać to jako Dar Boży. 

Świat popędził okropnie do przodu i  gdyby mój ojciec 

zobaczył jak teraz wygląda piekarnia nigdy by nie 

uwierzył. Gdy uczyłem się piekarstwa 50 lat temu 

wszystko trzeba było robić ręcznie, dziś  pracują za 

nas maszyny, mąki są zupełnie inne…  

Ale też zapominamy o ucałowaniu upadającej kromki, 

o znaku krzyża – no bo jak go kreślić skoro chleb już 

pokrojony… tego żal! Chleb jest po prostu sensem 

mojego życia ! 
 

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę bardzo owoc-

nych obrad! 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

PIERWSZY ŚWIATOWY KONGRES PIEKARZY I CUKIERNIKÓW 
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WIZYTA STUDYJNA W WIELKIEJ BRYTANII 

 Jeśli natychmiast polscy rzemieślnicy nie zaczną  realnie walczyć  

o swoją należną pozycję w gospodarce i właściwą promocję – bardzo 

szybko zostaną  w powszechnej świadomości społeczeństwa sprowadzeni do roli rękodzielników, którzy dbają 

jedynie o koloryt atrakcji turystycznych… Bardzo gorzka to refleksja, ale tym bardziej widoczna z brytyjskiej 

perspektywy! Skąd ten pesymizm, albo jak kto woli bardzo racjonalna ocena naszej pozycji? To w najwięk-

szym skrócie efekt wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii, która odbyła się w ramach Projektu „Społecznie odpo-

wiedzialne rzemiosło”. Ale po kolei… 

 13 lipca delegacja Izby oraz naszego partnera 

projektowego rozpoczęła wizytę studyjną w Bristolu. 

Głównym celem tej podróży było zapoznanie się  

z brytyjskimi doświadczeniami na rynku edukacyj-

nych narzędzi multimedialnych w tym szczególnie 

gier. Gry edukacyjne, w których projektowaniu Bry-

tyjczycy mają ogromne doświadczenie są bardzo po-

mocnym, ciekawym i atrakcyjnym dla młodych od-

biorców narzędziem przekazywania wiedzy. Nasze  

tradycyjne podejście do nauki – czyli tablica, książka  

i kreda powoli przechodzą do lamusa. Dlatego muszą 

być uzupełniane i wspierane nowocześniejszymi 

środkami przekazywania wiedzy, które w dobie Inter-

netu, portali społecznościowych i gier multimedial-

Z Brytyjskiej perspektywy 

nych wychodzą na przeciw oczekiwaniom młodzieży. 

W czasie naszej podróży spotkaliśmy się między inny-

mi z pracownikami naukowymi wydziału informatycz-

nego Uniwersytetu w Bath, który w Wielkiej Brytanii 

uznawany jest za jedną z najlepszych uczelni technicz-

nych. Ich przemyślenia i doświadczenia w pełni po-

twierdziły słuszność naszych zamierzeń.   

Gra edukacyjna to doskonałe narzędzie odziaływania 

nie tylko na gimnazjalistów, ale także ich rodziców, 

którzy już dorastali z komputerem. Niektórym może 

się wydawać, że to zbyt śmiały pomysł, ale przecież 

rzemiosło korzysta z nowoczesnych technologii, trud-

no więc aby już na starcie uczyć zawodu jedynie przy 

pomocy bardzo wysłużonych metod.  

Gra edukacyjna to także sposób na kształtowanie wła-

ściwego wizerunku rzemiosła, wśród osób które kieru-

ją wyborami zawodowymi młodych ludzi. Nauczyciele, 

pedagodzy szkolni, rodzice, rówieśnicy mogą za po-

średnictwem takiej dobrze przygotowanej gry dowie-

dzieć się na czym polega specyfika poszczególnych 

zawodów rzemieślniczych. Mieliśmy okazję zapoznać 

się z doskonałymi symulatorami umiejętności wyko-

rzystywanych w rzemiośle: na przykład spawania lub 

obsługi maszyn budowlanych, a także z symulacją osz-

czędzania energii cieplnej i elektrycznej w przedsię-

biorstwie albo prowadzenia własnej firmy. W takich 
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WIZYTA STUDYJNA W WIELKIEJ BRYTANII 

wirtualnych rzeczywistościach można spokojnie roz-

bić łyżkę koparki, źle zespawać blachy, a nawet zban-

krutować – wszystko po to by w realnym życiu nie 

płacić wysokiej ceny za zniszczony w czasie nauki 

sprzęt. Powszechnie takie rozwiązania stosuje się w 

przygotowaniu do pracy pilotów lub kierowców wiel-

kich ciężarówek. I tu natychmiast nasuwa się pyta-

nie,  

a raczej postulat, który od lat podnosi nasze środowi-

sko – dlaczego nie ma doradców zawodowych w gim-

nazjach? Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której 

taki doradca zaprasza ucznia i przed komputerem 

pozwala mu zapoznać się z różnymi zawodami,  

pomaga wybrać, ocenia predyspozycje i uzdolnienia. 

Trudno nawet wyliczyć ilu dramatycznych pomyłek 

zawodowych udałoby się wtedy uniknąć.  

 Dobry scenariusz takiej gry pozwalałby uczyć 

poprzez zabawę – zdaniem pedagogów i metodyków

- najskuteczniejszy sposób przekazywania wiedzy 

właściwie na każdym etapie kształcenia. Pytanie tyl-

ko czy gra ma być prosta,  a  może bardzo rozbudo-

wana graficznie… Jak w starym porzekadle – zdania 

uczonych są podzielone. Brytyjczycy nie potrafili dać 

jednoznacznej odpowiedzi – jedno jest tylko pewne – 

zmierzamy w bardzo dobrym kierunku!   

 Spacerując ulicami Bristolu i pobliskiego Bath 

mieliśmy okazje zobaczyć co w praktyce zostało  

z rzemiosła brytyjskiego. Nie bez powodu mówimy – 

zostało! Bristolczycy z dumą pokazywali nam uliczkę 

rzemieślników – 

mały zakład szewski, krawiec, maleńka piekarnia, pra-

cowania ceramiczna – niestety widok kojarzył się bar-

dziej z atrakcją turystyczną niż zakładami rzemieślni-

czymi w naszym, polskim rozumieniu i prężnym sekto-

rem gospodarki. A jak nam zdradzili Polacy mieszkają-

cy w Bristolu – buty i tak do naprawy przywożą do Pol-

ski nie tylko ze względu na koszty. Niestety w świado-

mości Brytyjczyków z rzemiosłem kojarzeni są jedynie 

rzemieślnicy artyści, rękodzielnicy niekiedy szewcy 

właśnie. O murarzu, mechaniku samochodowym czy 

instalatorze sanitarnym lub elektrycznym mówi się jak 

o przedsiębiorcy. Sami zainteresowani także nie przy-

znają się do swojego rzemieślniczego rodowodu.  

A żaden Brytyjczyk nie kojarzy ich z rzemiosłem.  

Ani w trakcie przygotowań do wizyty, ani w czasie jej 
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szych uro-

czystościach 

Niemieckie-

go Związku Rzemiosła. Niestety nie wszędzie w Euro-

pie tak bardzo docenia się rzemieślników. To także 

efekt braku jednolitego modelu funkcjonowania orga-

nizacji rzemieślniczych. Mając na uwadze te pozytyw-

ne przykłady pamiętajmy o tym co stało się z rzemio-

słem w Austrii, Hiszpanii albo tym bardziej Czechach, 

Bułgarii i na Węgrzech.  

 Pora więc na modyfikację hasła, które nam  

towarzyszyło. Nie wystarczy już – jak dowodzą tego 

choćby brytyjskie przykłady – godzić tradycji z nowo-

czesnością. Z pewnością mamy bardzo bogate trady-

cje – ale czy rzeczywiście jesteśmy nowocześni i czy 

mamy pomysły na przyszłość? 
 

Tomasz Wika, Marzena Rutkowska-Kalisz 

trwania nie udało się nam skontaktować z cechem, 

namiastką izby lub podobnej organizacji zrzeszającej 

brytyjskich rzemieślników. Dlaczego? Po prostu  

w Wielkiej Brytanii takich form organizowania się 

rzemieślników prawdopodobniej nie ma. Działają 

namiastki branżowych cechów i reprezentacji po-

szczególnych zawodów ale najczęściej funkcjonują w 

Internecie. Nie udało nam się także skontaktować  

z przedstawicielami – o ile taka istnieje – organizacji 

ogólnokrajowej. To zupełnie odmienny model funk-

cjonowania rzemieślników, albo tego co po nich po-

zostało! Jaki stąd wniosek? Wielowiekowa tradycja 

rzemieślnicza – jak pokazuje przykład brytyjski – bar-

dzo szybko może zostać w świadomości społeczeń-

stwa sprowadzona do roli skansenu.  

 Potwierdziła się stara prawda głosząca, że nie-

kiedy trzeba na problem popatrzeć z daleka – tym 

razem z brytyjskiej perspektywy. Tylko prężnie i no-

wocześnie działające organizacje rzemieślnicze – i to 

na każdym szczeblu – są w stanie przywrócić nasze-

mu środowisku należną pozycję. Dotyczy to w rów-

nym stopniu naszego udziału w tworzeniu PKB,  

w rynku pracy i w systemie kształcenia zawodowego 

oraz  zachowaniu dziedzictwa. Czeka nas pilne wyty-

czenie kierunków działania w nadchodzącej perspek-

tywie i konsekwentna ich realizacja w oparciu o funk-

cjonujące w świecie nowoczesne rozwiązania. Mamy 

skąd czerpać przykłady. Europejski model funkcjono-

wania rzemiosła nie jest niestety jednolity. Pozytyw-

ne przykłady z Niemiec i Francji, które umiejętnie  

i faktycznie połączyły tradycje z nowoczesnością po-

kazują, że sukces gospodarczy i polityczny rzemiosła 

jest możliwy. Przypomnijmy – Prezes rzemiosła fran-

cuskiego każdorazowo wchodzi w skład Rządu,  

a  Kanclerz Angela Merkel  uczestniczy w najważniej-



WIELKOPOLSKI RZEMIEŚLNIK  07/2014      www.irpoznan.com.pl  
 14 

ski na dwa miesiące przed terminem zakończenia 

praktycznej nauki zawodu, a w przypadku, gdy do-

kształcanie teoretyczne realizowali w szkole – po za-

kończeniu zajęć edukacyjnych, w wakacje. 

Terminowe składanie wniosków przyczyni się do 

wcześniejszego przystąpienia do egzaminu i da szan-

sę na szybsze zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. 

Przypominamy również, iż pracodawca zatrudniający 

młodocianych pracowników opłaca koszty przepro-

wadzania egzaminów zdawanych w pierwszym wy-

znaczonym terminie oraz może pokryć również kosz-

ty ewentualnego egzaminu poprawkowego. 

Osoby zainteresowane zapoznaniem się z zagadnie-

niami do egzaminu oraz pragnące rozwiązać próbny 

test znajdą na stronie internetowej Izby w zakładce 

oświata zawodowa wersję demonstracyjną części 

pisemnej egzaminu oraz informatory egzaminacyjne. 

Informatory te zawierają wykazy zadań egzaminacyj-

nych występujących na etapie praktycznym oraz wy-

kazy zagadnień obejmujących część ustną i pisemną 

egzaminu. Materiały te zostały przygotowane z myślą 

o umożliwieniu lepszego przygotowania kandydatów 

do egzaminu. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. 
 

Wszystkim tegorocznym kandydatom życzymy po-

wodzenia na egzaminie! 

 

Iwona Derda 

 Zakończył się rok szkolny i niebawem absol-

wenci nauki zawodu przystąpią do egzaminu czelad-

niczego. Egzamin ten jest zakończeniem nauki teore-

tycznej i praktycznej, a uzyskanie tytułu czeladnika 

potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania 

danego zawodu. Jest to bardzo ważna i podniosła 

chwila w życiu  młodego człowieka, o czym zawsze 

świadczy strój galowy podczas etapu teoretycznego 

egzaminu. 

 Zdający mają ogromną świadomość wartości 

uzyskanego tytułu bowiem jest on dla wielu prze-

pustką do podjęcia satysfakcjonującej i dobrze płat-

nej pracy, dającej możliwość dalszego rozwoju i do-

skonalenia umiejętności zawodowych. Potwierdzają 

to statystyki urzędów pracy, które wyraźnie wskazu-

ją, iż osoby posiadające kwalifikacje zawodowe w 

zawodach rzemieślniczych bez problemu znajdują 

zatrudnienie, natomiast absolwenci wielu szkół śred-

nich i wyższych często miesiącami jej bezskutecznie 

poszukują. Nierzadką konsekwencją tego jest zatrud-

nienie się za niskie wynagrodzenie w zawodach rze-

mieślniczych w celu przekwalifikowania. Tegoroczni 

kandydaci na egzamin czeladniczy dobrze obrali 

ścieżkę edukacji bo  polska, a także europejska go-

spodarka czeka na fachowców z otwartymi rękami.  

Potwierdza to rosnąca ranga, prestiż społeczny i wy-

nagrodzenie rzemieślników, zwłaszcza bardzo do-

brych fachowców. Już pracę rzemieślniczą wysoko 

cenią kraje o najwyższej kulturze i produktywności 

pracy: Niemcy, Szwajcaria, Austria i inne. Dlatego 

właśnie ich struktury kształcenia są dostosowane do 

potrzeb gospodarki. 

 Z tego względu przypominamy tegorocznym 

absolwentom, którzy nie złożyli jeszcze dokumentów 

na egzamin o tej ważnej dla ich przyszłości sprawie.  

Uczniowie ubiegający się o przystąpienie do egzami-

nu czeladniczego i odbywający dokształcanie teore-

tyczne w formie pozaszkolnej powinni składać wnio-

TEGOROCZNI CZELADNICY SZYBKO ZNAJDĄ PRACĘ 

  Stawki opłat za egzaminy: 

 czeladnicze dla kandydatów - pracowników 

młodocianych, których pracodawca jest  

        członkiem cechu - 510 zł; 

 czeladnicze dla kandydatów, których praco-

dawca nie jest zrzeszony w cechu - 710 zł; 

 sprawdzające po przyuczeniu do wykonywa-

nia określonej pracy - 300 zł.  
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 Podstawowym celem pracy kowala jest 

obróbka plastyczna metali wykonywana ręcznie 

bądź za pomocą urządzeń mechanicznych, jak: 

młoty kuźnicze i prasy mechaniczne. Kowal mo-

że wykonywać lub naprawiać narzędzia rolnicze, 

elementy pojazdów mechanicznych, przedmioty 

użytkowane w gospodarstwie rolnym i domo-

wym, a także podkuwać konie. Efektem pracy 

kowala mogą być elementy będące częściami 

składowymi większych urządzeń mechanicznych 

(np.: odkuwki do dalszej obróbki mechanicznej). 

Może także wykonywać metalowe elementy ku-

te oraz przedmioty ozdobne (balustrady schodo-

we, balkonowe, kraty, ogrodzenia, meble ogro-

dowe, żyrandole, kinkiety, resory, osie, itp.). 

 Wykonując połączenia spawane kowal po-

winien posiadać dodatkowe uprawnienia spa-

walnicze, wynikające z przepisów prawa. Wyro-

by i usługi kowalskie wykonuje według własne-

go projektu lub korzysta z gotowych projektów 

dostarczonych przez klienta, zgodnie z zamówie-

niem. 

 Zawód kowala może być wykonywany w 

ramach samodzielnie prowadzonej działalności 

lub na podstawie umowy o pracę. Typowym 

miejscem wykonywania zawodu jest kuźnia, w 

której znajduje się kotlina kowalska, kowadło, 

płyta kowalska, dziurownica kowalska, młotki, 

kleszcze, kowalskie narzędzia pomiarowe, przy-

miary kowalskie, przecinaki, przebijaki, żłobniki, 

odsadzki, gładziki kowalskie. 

 Praca kowala wymaga uzdolnień technicz-

nych i artystycznych, wyobraźni przestrzennej, 

twórczego myślenia, a z uwagi na możliwy kon-

takt z klientem kowal powinien odznaczać się 

opanowaniem i zrównoważeniem psychicznym. 

 Kowal pracuje w małej grupie pracowni-

czej. Zawód ten zalicza się do prac ciężkich. Ko-

wal powinien odznaczać się dużą wytrzymało-

ścią na długotrwały wysiłek fizyczny w trudnych 

warunkach związanych z pracą w wysokich tem-

peraturach, w hałasie i wibracjach. Jest narażo-

ny na wdychanie zanieczyszczonego pyłami i ga-

zami powietrza. Te zagrożenia stwarzają zwięk-

szone ryzyko powstawania schorzeń układu 

kostno-stawowego, mogą być przyczyną pylic, 

chorób słuchu i innych będących następstwem 

długotrwałych wibracji. 

 Zależnie od uzyskanego efektu pracy mo-

żemy wyróżnić następujące stanowiska pracy: 

kowal, kowal opera-

tor młotów mecha-

nicznych, kowal ope-

rator kuźniarek oraz 

kowal artystyczny. 

Stanowiska te są roz-

lokowane w warszta-

tach rzemieślniczych, 

zakładach naprawy 

maszyn i urządzeń 

technicznych, pro-

dukcji odkuwek i ele-

mentów dekoracyj-

nych do ogrodzeń  

i balustrad. 
 

Iwona Derda 
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Modelowanie Fryzury klasycznej 

1. Izabela Malewska – Olsztyn 

2. Kamil Dudek – Katowice 

3. Artur Podeszwa Poznań 

Wzorki wycięte na włosach 

1. Sara Rybińska – Poznań 

2. Kamil Gręzicki – Turek 

3. Aldona Ociepa – Radomsko 

  

Poznańska ekipa wywalczyła medale  

w 7 konkurencjach na 8 rozgrywanych. 

 Serdecznie gratulujemy młodym fryzje-

rom i ich mistrzom!!!  

XXVII KONKURS IM. ANTOINE’A CIEPLIKOWSKIEGO 

 W tegorocznej edycji Konkursu było aż 84 uczestników z całej Polski, którzy rywalizowali w 5 konkuren-

cjach z zakresu fryzjerstwa damskiego i 3 z męskiego. Nagrodą za fryzjerskie zmagania w konkursie były  

między innymi medale oraz dyplomy sygnowane kopią autografu samego Antoine’a. 

Konkurs, którego pierwsza edycja odbyła się 30 listopada 1975 r. jest jedną z najbardziej prestiżowym imprez 

branżowych w naszym kraju, a także integralną częścią Festivalu. Patronem konkursu i całego wydarzenia jest 

„król fryzjerów i fryzjer królów” Antoine Cierplikowski. 

 

XXVII Ogólnopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa  
im. Antoine’a Cierplikowskiego rozstrzygnięty!  

Nagrody główne zdobyli:  

KONKURENCJA DAMSKA 

Wyciskanie fal na mokro 

1. Sara  Rybińska – Poznań 

2. Paulina Rogalińska – Poznań 

3. Weronika Frysiak – Poznań 

Fryzura dzienna konsumencka 

1. Marta Kłyś – Kraków 

2. Aleksandra Czekaj – Kraków 

3. Daria Łuczak – Poznań 

Fryzura Wieczorowa 

1 Konrad Owsianka Kraków 

2. Sebastian Stachowniak Włocławek 

3. Patrycja Nowotny – Kraków 

Fryzura twoich marzeń 

1. Oliwia Świtała – Poznań 

2. Paulina Rogalińska– Poznań 

3. Nowika Kłyś – Kraków 

Fryzura ślubna z długich włosów 

1 Karolina Wawrzyniak—Poznań 

2. Agnieszka Płaszewska – Kraków 

3. Radosław Zuchowski – Włocławek 
 

KONKURENCJA MĘSKA 

Modelowanie fryzury z długich włosów 

1. Artur Podeszwa – Poznań 

2. Kamil Dudek– Katowice 

3.  Kamil – Grędzicki Turek 
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XXVII KONKURS IM. ANTOINE’A CIEPLIKOWSKIEGO 

Św. odprawiana w intencji Mistrza i zmarłych fryzje-

rów. W tym roku uczestniczyło w niej także dwana-

ście pocztów  sztandarowych z całej Polski.  

 

Dla Sieradza to znakomita promocja. Trzeba przy-

znać, że miasto bardzo dobrze z niej korzysta.  

Sieradz Open Hair Festival to okazja by wziąć udział 

w warsztatach artystycznych, obejrzeć pokazy  

mistrzowskie, posłuchać koncertów, spotkać styli-

stów z Polski i zagranicy oraz wziąć udział we wspól-

nej zabawie w stylizowanie fryzur na sieradzkim 

Rynku… to także doskonała promocja fryzjerstwa…    

Stanisław Marczak: W te wszystkie działania bardzo 

zaangażował się samorząd miasta i Prezydent Jacek 

Walczak. Co roku zaskakują publiczność nowymi po-

mysłami. W tym roku wypuścili masę cegiełek o róż-

nych nominałach. Zysk z ich sprzedaży pozwoli na 

postawienie na sieradzkim Rynku specjalnego fotela 

fryzjerskiego im. Antoin’a . Inicjatorzy liczą, że szybko 

stanie się nie tylko atrakcją turystyczną ale  być może 

kultowym miejscem dla fryzjerów.  

 

Minęło nieco ponad 100 lat od chwili gdy Antoine 

po raz pierwszy ściął na krótko włosy popularnej 

aktorki francuskiej Evy Lavalliére i stworzył swoją 

nieśmiertelną chłopczycę? Czy jego pomysły mogą  

i dziś inspirować? 

O kilka refleksji na temat konkursu poprosiłam  

Stanisława Marczakiem, który od ponad 20-tu lat  

z ramienia ZRP przewodniczy jury. 

 

Jak Pan ocenia tegoroczne zmagania? 

Stanisław Marczak: Ogólnopolski Konkurs Uczniów 

Fryzjerstwa im. Antoine’a Cierplikowskiego rozgry-

wano po raz 27, a zmaganiom towarzyszyły obchody 

130-lecia urodzin patrona imprezy. Zyskał przez to 

wyjątkowo uroczystą oprawę.  

Ekipa naszej Izby była bardzo liczna i liczyła 37  

zawodników. W Sieradzu spotkali się młodzi fryzjerzy 

z całej Polski. Startowali nie tylko uczniowie, ale fry-

zjerzy którzy już mają tytuły czeladnicze, ale nie 

ukończyli 25 lat. Podkreślam, że poziom tych rozgry-

wek jest bardzo wysoki i w ciągu tych lat sieradzki 

konkurs stał się drugą po Mistrzostwach Polski naj-

ważniejszą branżową imprezą.  

Z dumą mogłem o tym powiedzieć gdy wspólnie  

z Prezydentem Sieradza otwierałem uroczystości i 

konkurs. Ale nasza Izba – jak co roku – nie zapomina 

o tym najważniejszym w Sieradzu miejscu czyli gro-

bie Mistrza. Tradycyjnie – gdy już wracamy do Po-

znania składamy wiązanki, zapalmy znicze. Przy  

Antoinie symbolicznie są wtedy zarówno młodzi ucz-

niowie jak i ich nauczyciele. To zawsze jest bardzo 

wzruszający moment, podobnie z resztą jak Msza 
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Poznania zostaje mniej 

miejsc na podium, ale  

z drugiej bardzo cieszy ogól-

nokrajowy poziom wyszko-

lenia fryzjerów. Co ciekawe: 

laureaci pochodzą także  

z małych ośrodków, które 

nie mogły do tej pory pochwalić się tradycją w tym 

zawodzie. Sądzę, że po prostu Internet i swobodny 

dostęp do nowych technik, do kursów i szkoleń robi 

swoje! Poziom zmagań znacząco wzrósł, ale to także 

efekt Sieradz Open Hair Festival, imprezy, która przy-

ciąga prawdziwe gwiazdy fryzjerstwa. Od lat do Sie-

radza przyjeżdża też Janusz Szymański – uczeń nasze-

go Mistrza. W tym roku przyjechał Jacek Tatomir zna-

komity paryski stylista, który pracował z największy-

mi kreatorami mody m.in.: z Yves Saint Laurent, Bal-

main, z czasopismami takimi jak Elle. 11 lat pracował 

dla Haute Couture, 14 lat dla Haute Coiffure. Jacek 

Tatomir ufundował  wspaniałą nagrodę dla zwycięz-

ców działu damskiego – dwutygodniowe szkolenie w 

swoim paryskim salonie. Takie gwiazdy przyciągają 

do Sieradza młodych. Przyjeżdżają zawodnicy, którzy 

startują tu do lat. Bywa, że ci starsi mają już własną 

działalność i swoich klientów i to właśnie po nich naj-

lepiej widać ile daje takie uczestnictwo w konkur-

sach, chęć doskonalenia się zawodzie i czerpania  

z wpływów Antoin’a. Mówię to z tym większą dumą, 

bo to właśnie nasza Izba i Poznań przez lata wspierał 

organizatorów.  

Dziękuję za rozmowę. 

Marzena Rutkowska-Kalisz 

XXVII KONKURS IM. ANTOINE’A CIEPLIKOWSKIEGO 

Stanisław Marczak: Cięcie na chłopczycę jest nadal 

wykonywane – oczywiście dopasowane do współcze-

snych stylizacji. Ale myślę, że najważniejsze jest zain-

spirowanie się młodych sposobem myślenia Cierpli-

kowskiego, jego poszukiwaniem, odwagą, fantazją  

i uporem… Wielu z laureatów tego sieradzkiego kon-

kursu zostaje Mistrzami Polski, a nawet świata.  

To o czymś świadczy. 

 

Jest też pewien paradoks – Antoine „walczył”  

swoimi ówcześnie nowoczesnymi cięciami z falami 

wyciskanymi na mokro – tymczasem dziś to kanon 

fryzjerskiego rzemiosła? 

Stanisław Marczak: Faktycznie… ale jeśli młody fry-

zjer potrafi zrobić fale to znaczy, że poradzi sobie 

jeszcze z wieloma innymi czynnościami. To absolutne 

abecadło zawodu. Można to porównać do wprawek  

i gam niezbędnych dla pianisty – tylko tak może  

wyćwiczyć palce i dłonie. My na to mówimy w żargo-

nie: lekka ręka… Młodzi tego nie lubią bo nie dość, że 

jest to trudna czynność to jeszcze kojarzy się z bar-

dzo niemodnymi stylizacjami 

 

Czy ci młodzi adepci zwodu, którzy przejeżdżają na 

zwody wiedzą kim był Antoine? 

Stanisław Marczak: W większości tak! Wielu z nich 

poznało życiorys patrona na lekcjach w szkole,  

z pewnością nie jest to dla nich anonimowa postać  

i chyba nadal im imponuje. Wiedzą, że jest to po pro-

stu wzór do naśladowania! Z resztą w swoich wystą-

pieniach podkreślam, że dla nas fryzjerów to drugi 

po Janie Pawle II najważniejszy Polak. Jury przewod-

niczyłem po raz dwudziesty drugi i mam już pewną 

perspektywę w ocenianiu tej imprezy. Nie dość, że 

znacząco wzrósł poziom przygotowania tych mło-

dych ludzi to jeszcze do Sieradza zaczęli przyjeżdżać 

fryzjerzy dosłownie z całej Polski. Przyjeżdżają i wy-

grywają w wielu konkurencjach. Z jednej strony dla 
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dzonego w 2010 r. wynika, że każde euro zainwesto-

wane w zapobieganie wypadkom przy pracy daje 

zwrot w postaci zysków od 1,29 do 2,89 euro. 

Oto trzy główne wyzwania w dziedzinie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy przedstawione w ramach strate-

gicznych. 

Wyzwania BHP: 

 Poprawa wdrażania istniejących zasad ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa przez zwiększenie zdol-

ności mikro i mały przedsiębiorstw do wprowa-

dzenia skutecznych i efektywnych strategii zapo-

biegania ryzyku, 

 Poprawa działań związanych z profilaktyką  

chorób zawodowych przez usuwanie istniejących  

i pojawiających się zagrożeń, 

 Uwzględnienie starzenia się siły roboczej w UE. 

 

W ramach strategicznych Komisja proponuje,  

by sprostać tym wyzwaniom za pomocą szeregu dzia-

łań ukierunkowanych na siedem podstawowych  

celów strategicznych. 

Cele strategiczne: 

 Kontynuacja łączenia krajowych strategii ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa pracy poprzez koordy-

nację polityki i wzajemne uczenie się, 

 Zapewnienie praktycznego wsparcia dla mikro  

i małych przedsiębiorstw w celu lepszego  

przestrzegania zasad bhp, 

 Obecnie na terenie Unii Europejskiej pracuje ok. 217 milionów ludzi, z czego 4 tys. ginie co roku w wyni-

ku wypadków w pracy, a tych w każdym roku odnotowuje się ok. 3 milionów. Niemal jedna czwarta europej-

skich pracowników twierdzi, że ich warunki pracy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa.  

 W celu poprawy tych niezbyt dobrych statystyk, Komisja Europejska opracowała plan działania na lata 

2014 – 2020. Zalecenia zawarte w strategii pomogą lepiej chronić pracowników w Unii Europejskiej przed wy-

padkami oraz chorobami zawodowymi. 

 

Strategia BHP na lata 2014-2020 

 Dokument ten określa najważniejsze wyzwania 

i cele dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

w miejscu pracy, ale co najważniejsze konkretne 

działania i instrumenty służące ich realizacji. Nowe 

ramy mają zagwarantować, że Unia Europejska  

w dalszym ciągu będzie odgrywać wiodącą rolę  

w promowaniu wysokich standardów dotyczących 

warunków pracy tak w Europie, jak i na świecie, 

zgodnie ze strategią „Europa 2020”. 

 Strategia BHP jest podstawą do stworzenia na-

rodowych planów czy strategii związanych z BHP  

i polityką społeczną krajów członkowskich Unii Euro-

pejskiej. Będzie miał odzwierciedlenie w zapisach 

powstających dyrektyw i innych aktów prawnych.  

Wypadki i choroby związane z pracą dotyczą wszyst-

kich sektorów i zawodów, chociaż najbardziej zagro-

żeni są pracownicy budowlani oraz pracownicy  

sektora transportowego. Wypadki przy pracy powo-

dują nie tylko cierpienia osobiste, lecz także wysokie 

koszty dla przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa 

związane m.in. z wypłatą odszkodowań czy nieobec-

nością w pracy.  

 Ta sytuacja nie tylko prowadzi do wielu ludz-

kich dramatów, lecz również przekłada się na koszty 

dla gospodarki – w samych Niemczech co roku  

nieobecności w pracy powodują spadek produkcji 

szacowany na 3,1 proc. PKB. Z badania przeprowa-

STRATEGIA BHP NA LATA 2014-2020 
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uwzględnić wyniki trwającej kompleksowej oceny 

prawodawstwa UE w zakresie bezpieczeństwa i higie-

ny pracy, które będą dostępne pod koniec 2015 r.  

 Nowa unijna strategia w sferze BHP ma przy-

czynić się do podniesienia jakości zatrudnienia  

i poziomu zadowolenia z pracy Europejczyków, a jed-

nocześnie zwiększenia konkurencyjności i wydajności 

europejskich przedsiębiorstw, zwłaszcza małych firm. 

Ma ona także zmniejszyć obciążenia ponoszone przez 

budżety krajowe w związku z wydatkami na systemy 

zabezpieczenia społecznego. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy – pytania i odpowie-

dzi (w jęz. angielskim) można znaleźć na stronie: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-400_en.htm  

 

Źródła: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-641_pl.htm  

http://ec.europa.eu/news/employment/140611_pl.htm  

 

Bogumiła Frąckowiak 

 Możliwość korzystania przez firmy z pomocy 

technicznych i innych narzędzi, takich jak ocena 

ryzyka (Online Interactive), OiRA platformy inter-

netowej zapewniającej sektorowe narzędzia do 

oceny ryzyka, 

 Poprawa skuteczności krajowych inspektoratów 

pracy poprzez ich ocenę, 

 Uproszczenie obowiązującego prawodawstwa  

w celu eliminacji zbędnych obciążeń administra-

cyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu wyso-

kiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeń-

stwa pracowników, 

 Rozwiązanie istniejących i nowych zagrożeń  

takich jak: nanomateriały, zielone technologie  

i biotechnologie, 

 Poprawa dotycząca gromadzenia danych staty-

stycznych dla lepszego rozwoju narzędzi monito-

rujących, 

 Wzmocnienie mechanizmu współpracy organiza-

cjami międzynarodowymi (takimi jak Międzyna-

rodowa Organizacja Pracy – MOP, Światowa  

Organizacja Zdrowia – WHO, Organizacja Współ-

pracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD i partne-

rów) w celu zmniejszenia liczby wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych oraz poprawy wa-

runków pracy na całym świecie. 

 

Realizację tych działań mają umożliwiać instrumenty 

określone w ramach strategicznych w postaci dialogu 

społecznego, podnoszenia świadomości, egzekwo-

wania przepisów UE oraz synergii z innymi obszarami 

polityki takimi jak zdrowie czy edukacja, jak również 

z funduszami UE . 

Komisja Europejska zapowiedziała, że w 2016 r. 

przedstawione ramy strategiczne zostaną poddane 

przeglądowi, aby podsumować ich wdrożenie oraz 

STRATEGIA BHP NA LATA 2014-2020 
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internauty na Facebooku, gdzie mogą zobaczyć je jego 

znajomi. W ten sposób kolejne osoby dowiedzą się o 

Twoich produktach i Twojej stronie. 

Jeśli posiadasz sklep internetowy, każdy nowy klient 

musi się zarejestrować. To kolejna bariera zakupowa. 

Jednak skoro użytkownik ma już konto na Facebooku, 

to mógłby posłużyć się nim, aby autoryzować się na 

Twojej stronie – mechanizm ten to Facebook Con-

nect. 
 

Facebook Connect 

Autoryzacja na stronach przy użyciu konta Facebooka 

jest dla internautów wygodna. Nie muszą za każdym 

razem wpisywać adresu e-mail, odbierać  

e-maila aktywacyjnego i potwierdzać konta. Facebook 

upraszcza bowiem ten proces – wyświetla tylko zapy-

tanie o zgodę na autoryzację, gdzie wystarczy że użyt-

kownik naciśnie przycisk OK. Oszczędność czasu przy 

rejestracji to więcej czasu na przeglądnie strony. 

Ponadto, każdy na Facebooku musi korzystać ze swo-

jego imienia i nazwiska. Oprócz tego możesz uzyskać 

inne dane o internaucie (o ile wyrazi na to zgodę): je-

go adres e-mail, a nawet numer telefonu albo adres 

zamieszkania. Zlikwidowanie potrzeby ręcznego poda-

wania tych danych po raz kolejny może zwiększyć od-

setek osób, które przejdą cały proces zakupowy. Mo-

żesz też uzyskać inne uprawnienia, np. publikacji tre-

ści na ścianie użytkownika. Gdy więc na przykład kupi 

dany produkt, to po uzyskaniu jego zgody Facebook 

może automatycznie poinformować o tym fakcie jego 

znajomych, którzy może też przekonają się do zajrze-

nia i dokonania zakupów. 
 

Statystyki 

W trakcie prowadzenia strony możemy obserwować 

w statystykach, które wpisy zyskały zainteresowanie, 

czy robimy postępy w angażowaniu internautów kli-

kających przycisk “lubię to” pod wpisami i komentują-

cych je. Dzięki temu możemy dopasować swoją stra-

tegię obecności na Facebooku do potrzeb osób, które 

 

Wtyczki społecznościowe 

 

Przycisk „lubię to” to tylko jedna z kilku wtyczek spo-

łecznościowych oferowanych w ramach Facebooka. 

Przycisk „lubię to” może zostać połączony z przyci-

skiem „wyślij”. Dzięki niemu internauci mogą polecać 

treści nie wszystkim, ale tylko wybranym znajomym. 

Przykład: Posiadasz cukiernię. Odwiedzający odnajdu-

je w niej produkt, który szukał kiedyś jego znajomy. 

Jeśli obok produktu umieścisz przycisk „wyślij”, inter-

nauta po jego naciśnięciu będzie mógł szybko wybrać 

znajomego z listy i wysłać mu komentarz do znalezi-

ska. Facebook sam zadba o opatrzenie wiadomości 

linkiem do produktu. Oprócz tego można też dodać 

ilustrację, np. zdjęcie produktu. To kolejny sposób, w 

jaki znajomi mogą polecać sobie nawzajem Twoje po-

szczególne produkty i całe strony. 

Bardzo ciekawe jest też okno rekomendacji. Po wej-

ściu na stronę internauta zobaczy, które treści, pro-

dukty czy usługi na niej polubili jego znajomi. To do-

bry sposób na zachęcenie odwiedzających do spędze-

nia dłuższego czasu na stronie i przejrzenia innych 

podstron. 

Oprócz przycisku „lubię to” można też umieścić więk-

sze pole „like box”. Zawiera ono znany już przycisk. 

Można dodać do niego też zdjęcia profilowe osób, 

które polubiły daną stronę społecznościową,  

a nawet zajawki wpisów umieszczonych na stronie. 
 

Komentarze 

Bardzo ciekawym komponentem jest pole komenta-

rzy. Można umieścić je pod każdą podstroną witryny. 

Użytkownicy komentują wtedy produkty korzystając 

ze swojego konta na Facebooku bez potrzeby dodat-

kowego rejestrowania się na stronie. Zmniejsza to 

barierę pomiędzy Tobą, a osobami zainteresowanymi 

zostawieniem komentarza. Jako administrator masz 

całkowitą kontrolę nad komentarzami. Komentarze 

umieszczone na Twojej stronie trafiają też na tablicę 

JAKIE NARZĘDZIA OFERUJE FACEBOOK FIRMOM? 

Jakie narzędzia oferuje Facebook firmom?   
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Dodatkowe aplikacje i narzędzia 

Każda strona społecznościowa na Facebooku składa 

się z aplikacji zwanych zwyczajowo Zakładkami. Za-

zwyczaj mamy do dyspozycji wiele z nich, ale domyśl-

nie jako aktywne są ustawiane dwie: informacje i ta-

blica. W zakładce ‘Informacje’ odwiedzający znajdzie 

podstawowe informacje o stronie. Na zakładce tablica 

znajdują się natomiast wpisy umieszczone przez firmę 

w porządku chronologicznym wraz z komentarzami 

użytkowników. Oprócz tego jednak można dodać inne 

zakładki. Facebook oferuje kilka darmowych: 

• galeria zdjęć – wyświetla zdjęcia umieszczone na 

stronie w formie przejrzystej galerii, 

•  filmy – wyświetla filmy umieszczone na stronie, 

 dyskusje – proste forum dyskusyjne, 

 opinie – ocena strony przez użytkowników, 

 wydarzenia – lista wydarzeń utworzonych przez  

administratora strony. 
 

Własne zakładki 

Można też tworzyć własne zakładki z dowolną treścią. 

Mnogość dostępnych kreatorów upraszcza zadanie do 

tego stopnia, że aby je utworzyć nie trzeba wiedzieć 

nic o programowaniu. 

Oryginalna zakładka może witać nowych fanów, 

przedstawiać im tematykę strony i zachęcać do jej po-

lubienia. Może zawierać też informacje o promocjach, 

konkursach albo innych ważnych wydarzeniach w ży-

ciu firmy albo marki. Gdy jednak zakładka to za mało, 

można stworzyć aplikację. Ma ona większe możliwości 

i pozwala w kreatywny sposób wykorzystać obecność 

w serwisie społecznościowym, angażując internautów 

w konkursy, gry i inne aktywności związane z promo-

cją firmy. 

 Przedstawione do tej pory możliwości promocji 

na Facebooku są obecnie darmowe. Mimo ogromu 

darmowych rozwiązań Facebook nie jest wyzbyty 

standardowych form reklamowania usług i produk-

tów, które można powiązać z obecnością w sieci spo-

łecznościowej. 

Maciej Wika 

polubiły naszą stronę. Ponadto, mamy dostęp do cen-

nych danych demograficznych. Możemy zobaczyć sta-

tystyki dotyczące płci, wieku, a nawet pochodzenia z 

dokładnością do kraju i miasta, a także używanego 

języka. Możemy zobaczyć, skąd przychodzą nowi in-

ternauci i które zakładki strony przeglądają. Wiemy 

też, ile razy internauci wyświetlili umieszczone filmy, 

odsłuchali audio i obejrzeli zdjęcia. 

Jak już wspomniano decyzja o tym, kto zobaczy nasz 

wpis, zależy od tego, jak Facebook ocenia zaintereso-

wanie nim. W statystykach możemy zobaczyć, ile 

osób zobaczyło wpis i zareagowało na niego. Współ-

czynnik “opinie” jest sumą komentarzy i polubień po-

dzieloną przez liczbę wyświetleń. Czym jest większy, 

tym lepiej. 

Internauci mogą w każdej chwili zrezygnować ze śle-

dzenia strony, która im nie odpowiada. Czasem się 

tak zdarza, gdy internauta przestaje się interesować 

oferowaną przez nas tematyką, albo zaczynamy do-

starczać mu treści nieinteresujące (np. zasypujemy go 

samymi ofertami). Statystyki pokazują, kiedy nastąpi-

ły rezygnacje z subskrypcji. 
 

Dopasowanie komunikatu 

Wszystkie te rozbudowane dane pozwalają lepiej do-

pasować sposób, w jaki prowadzimy stronę, do po-

trzeb osób ją lubiących. Można eksperymentować  

z różnymi formami treści: tekstem, wideo czy audio, 

aby trafiać w zainteresowania fanów. Dane demogra-

ficzne pozwalają dobrać styl komunikacji do społecz-

ności tak, aby jej członkowie czuli, że jest adresowana 

właśnie do nich. Co więcej, możesz nawet wybrać do 

której grupy demograficznej wybranej ze wszystkich 

fanów ma trafić nowy komunikat. Prowadząc sklep w 

Warszawie i Rzeszowie i mając jedną stronę, możesz 

więc wysłać nową ofertę tylko dla mieszkańców War-

szawy. Trafi ona więc tylko do osób, które mogą z niej 

skorzystać, a nie do wszystkich internautów. Możesz 

też dobierać styl do grup wiekowych. Jeśli prowadzisz 

na przykład sklep obuwniczy, to inny produkt  

i inaczej polecisz osobie z grupy 18-24, a inny klien-

tom z grupy 45-54. 

JAKIE NARZĘDZIA OFERUJE FACEBOOK FIRMOM? 
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