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łom nie czekać do jesieni i oddać w Państwa ręce odmieniony 
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Olimpiadzie Zawodowej. Polecamy także refleksje snute z igłą w dłoni – Małgorzata 

Grzelak została wyróżniona tytułem „Mistrza Rzemiosł Artystycznych”. 

 Każda nowa szata (nie tylko graficzna…) prosi się o komentarze, komplementy, 

(jeśli się należą…) i sugestie (także ewentualnych zmian…). Czekamy, zatem na Państwa 

opinie – redaktor@irpoznan.com.pl  
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WYWIAD Z PREZESEM JERZYM BARTNIKIEM 

Rozmawiamy u progu kolejnej kadencji, która roz-

poczyna się w bardzo niesprzyjającej  dla  MŚP sytu-

acji. Wskaźniki ekonomiczne nie napawają optymi-

zmem, rośnie niezadowolenie społeczeństwa…  

Co  w  tej chwili jest najważniejsze dla rzemiosła? 

Jerzy Bartnik: Pytanie za sto punktów! Ale tak po-

ważnie mówiąc – mam takie dziwne szczęście, że każ-

da inauguracja kadencji przypada na okres zawiro-

wań czy to politycznych czy gospodarczych. 

Gdy pierwszy raz stanąłem na czele ZRP Polska prze-

żywała historyczną zmianę ustroju – to był o wiele 

trudniejszy czas. Bardzo trudno było się wtedy 

wszystkim odnaleźć w całkowicie odmiennej rzeczy-

wistości. Następne lata były bardzo różne, ale co naj-

mniej dwie kadencje przypadły na czas kryzysu. I tak 

doszliśmy do początku czwartej kadencji z kolei. Te-

raz zadajemy sobie wspólnie zupełnie inne pytania – 

o to jak chcemy rozwijać nasz kraj i jak konkurować 

ze światem? I jak powinniśmy podnosić  PKB bo bez 

tego dla mikro i małych przedsiębiorstw nie będzie 

żadnej szansy.  

A do tego dochodzi pytanie –  być może kontrower-

syjne dla niektórych – jak inicjować powstawanie pol-

skich, nieco większych zakładów i jak stymulować 

rozwój pewnych sektorów gospodarki tak aby mogli 

na tym korzystać mniejsi. Trzeba znaleźć sposób na 

pobudzenie tej inteligentnej – a jak się mówiło do 

niedawna – innowacyjnej gospodarki, która pozwoli 

rozwijać się całym gałęziom przedsiębiorczości.  

W ten trend musimy się koniecznie wpisać! 

 Jaka jest przyszłość Rzemiosła? Jakie są najważniejsze cele na najbliższe lata? Czy możemy być 

spokojni o przyszłość polskiej gospodarki? – te niemal rutynowe pytania, zadawano Prezesowi Jerze-

mu Bartnikowi wielokrotnie. Ale po  kolejnym wyborze na Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego po 

prostu nie sposób ich nie postawić! 
 

Do pięciu razy sztuka? 

Gdzie można upatrywać szansy dla rzemiosła ? 

Jerzy Bartnik: Z pewnością niekorzystna jest obecna 

sytuacja gospodarcza. Ale jednak największą naszą 

nadzieją jest druga perspektywa przyznania wsparcia 

finansowego na niespotykana skalę. Teraz najważ-

niejsze jest aby w czasie wytyczania nowych kierun-

ków, w trakcie różnych makroekonomicznych dysku-

sji na temat przeznaczenia tych środków nie zapo-

mnieć o rozwoju mikro i małych firm. Mamy za sobą 

tradycję ale jednocześnie musimy śmiało spoglądać  

w kierunku nowych obszarów działania. Trzeba pod 

tym kątem spojrzeć na ekologię i wynikające z tego 

perspektywy. Budownictwo proekologiczne, rewitali-

zacja starych budynków zgodna z wymogami ochrony 

środowiska… to może być nasza szansa. Warto wspo-

mnieć o energetyce – oczywiście na miarę naszego 

segmentu gospodarki – nie mówimy tu o energetyce 

atomowej czy budowie pięciu nowych elektrowni ale 

doskonale możemy wpisać się jako rzemiosło w two-

Jerzy Bartnik 
Prezes Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie 
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rzenie samoodnawialnych źródeł energii. To jest wy-

zwanie czasu – trudne do zrealizowania przy tak roz-

drobnionej strukturze rzemiosła ale w tym upatruję 

szansy! Ważne są też sprawy organizacyjne samego 

rzemiosła – myślę tu o jakiś formach samorządu go-

spodarczego. I najważniejsze – rozwój szkolnictwa 

zawodowego! 

 

A właśnie – czy możemy  po latach  najróżniejszych 

zawirowań i bardzo niepokojących – na szczęście 

niezrealizowanych pomysłów na reformę oświaty 

zawodowej odetchnąć z ulgą i powiedzieć  — na tym 

polu zmienia się zdecydowanie na lepsze? 

Jerzy Bartnik: To jest dziś klucz do sukcesu! My ma-

my szansę porównywać się z tymi, którym się udało. 

Możemy zobaczyć dlaczego w Niemczech w grupie 

wiekowej 18-24 lata mamy 6-7% bezrobocia,  

a w Hiszpanii czy Włoszech analogicznie 50 i więcej 

procent bezrobotnych młodych ludzi. To wciąż wy-

maga od Polski podejmowania reorganizacji, innego 

umocowania szkolnictwa zawodowego w całym sys-

temie oświatowym ale mamy przecież doskonałe 

podstawy. Zachowaliśmy szczęśliwie dualny system 

nauki jakim zachwycają się wszyscy Europejczycy  

w Niemczech czy Austrii. Jego zalety opierają 

się na równoległej obecności ucznia w szkole i zakła-

dzie pracy. Nasz system wymaga oczywiście zmian 

ale najważniejsze jest to, że tak kształcono w Polsce 

od dziesięcioleci. Bardzo istotne jest w tym kontek-

ście wydarzenie, które miało miejsce 2 lipca w Lipsku. 

Inauguracja europejskiego sojuszu na rzecz przygoto-

wania zawodowego, która odbyła się w obecności 

wielu przywódców europejskich między innymi Kanc-

lerz Angeli Merkel, Prezydenta Francji Francois’a Hol-

land’a. Sojusz kieruje kształcenie młodych na zupeł-

nie nowe dla Europy tory. A my ze swoim 

jak się niektórym wydawało archaicznym sposobem 

kształcenia  jesteśmy już do tego przygotowani. 

Czy jest szansa na to aby szkolnictwo zawodowe 

przestało być takim gorącym kartoflem, który prze-

rzuca między sobą Ministerstwo Edukacji Narodo-

wej i Ministerstwo Gospodarki do spółki z Mini-

sterstwem Pracy i Polityki Społecznej ? 

Jerzy Bartnik: Miałem okazję rozmawiać z Premierem 

dzień po zawiązaniu się tego sojuszu i zwróciłem 

uwagę na to, że dla Rzemiosła system dualny to nic 

nowego! Jesteśmy jako Rzemiosło gotowi przejąć 

kompleksowo szkolnictwo zawodowe i w pełni wziąć 

odpowiedzialność za przygotowanie kadr dla gospo-

darki. Trzeba tylko podjąć odpowiednie decyzje. 

Wspomniałem w czasie tego spotkania, że Polska 

podpisała ten sojusz niejako pośrednio – jedynie jako 

członek UAPME ( przypomnijmy, że do UAPME czyli 

Europejskiej Unii Rzemiosła Małych i Średnich Przed-

siębiorstw należy ZRP) Unia Europejska z nadzieją 

przyjmuje takie rozwiązania upatrując w tym szansy 

dla młodego pokolenia, a tymczasem my zdajemy się 

nie szanować tego co w Polsce ma ogromne tradycje.  

 

Aż ciśnie się na usta stare polskie przysłowie – cudze 

chwalicie swego nie znacie. Od lat rzemiosło dobija 

się o należyte traktowanie szkolnictwa zawodowe-

go. Czy teraz gdy o takim przygotowaniu młodych 

ludzi mówi się w Brukseli to paradoksalnie te nasze 

postulaty nie dotrą szybciej także do Warszawy? 

Jerzy Bartnik: Na początek trzeba przede wszystkim 

powrócić do autentycznego dialogu i Rządowi poka-

zać pozytywy naszego środowiska. Skoro obecny sys-

tem kształcenia jest niewydolny to my mamy gotowe 

rozwiązania i 55 rzemieślniczych szkół zawodowych 

oraz nacisk samorządów lokalnych do przejmowania 

następnych szkół, które kształcą zgodnie z zapotrze-

bowaniem lokalnego rynku pracy! Teraz to trzeba 

zebrać w spójny program, opracować sposoby jego 

finansowania – dodam kosztownego finansowania  

i zacząć działać. To długofalowy program i na pewno 

WYWIAD Z PREZESEM JERZYM BARTNIKIEM 
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efektów nie można oczekiwać za rok czy dwa ale nie 

wolno także z tego pomysłu  rezygnować. Przez wiele 

lat nie możemy decydentom uświadomić, że mają  

w Polsce prawdziwy skarb – szkolnictwo zawodowe. 

To my jak się zdaję lepiej wiemy co Polsce będzie po-

trzebne za kilka, kilkanaście lat. Ale skoro trzeba po-

woływać się na  dyrektywy z Brukseli… 

 

Gorzka to satysfakcja… Tym bardziej, że wiele jesz-

cze trzeba zrobić by ci młodzi ludzie mieli gdzie 

w przyszłości pracować. Bardzo dużo padało w osta-

tnich latach pustych deklaracji, a na co dzień przed-

siębiorcom pozostaje użeranie się z biurokracją,  

z nieżyciowymi przepisami, z bezdusznością urzędni-

ków… 

Jerzy Bartnik: Nie bez powodu naszą rozmowę zaczą-

łem od potwierdzenia, że najważniejsze dla naszego 

sektora jest określenie kierunków rozwoju polskiej 

gospodarki. My jesteśmy od tego całkowicie uzależ-

nieni albo jako podwykonawcy albo jako usługodaw-

cy pracujący na rzecz ludzi zatrudnionych w innych 

sektorach. Bez aktywnego rynku nas po prostu nie 

ma… Deklaracji wsparcia sektora MŚP mamy od lat 

mnóstwo tyle, że za nimi nie idą konkrety. E-reje-

stracja czy legendarne jedno okienko żyje jakiś czas  

w mediach, a potem znów nic. A tymczasem najważ-

niejsze jest podjęcie ryzyka rozpoczęcia działalności 

gospodarczej. Co z tego, że wg statystyk więcej ludzi 

rozpoczęło niż zakończyło przygodę z własnym bizne-

sem skoro nadal nie znamy odpowiedzi na pytanie  

o jaką gospodarkę nam chodzi? O biznes jednotygo-

dniowy – chyba nie ? Czy może o gospodarkę, która 

nie przetrwa kolejnego ostrego kryzysu? Odpowiedź 

musi być konkretna i twarda – stawiajmy na rozwój 

przedsiębiorczości, na innowacyjność, stabilne fina-

sowanie i wtedy małe firmy mogą się wykazywać. 

Firma potrzebuje co najmniej dwudziestu, trzydziestu 

lat stabilności by w pełni okrzepnąć na rynku… Niem-

cy  jak się okazało postawiły na jakość kształcenia  

i dzięki temu mają także wysoką jakość produktu. 

Jeżeli mają zasilanie finansowe to notują rozwój  

i wreszcie jeśli mają promocje to mają rynek! Dlacze-

go nam w kraju tak trudno to zrozumieć. Bez indywi-

dualnej ludzkiej aktywności, bez wsparcia dla biznesu 

ale przygotowanego na miarę potrzeb,  a nie wyob-

raźni urzędnika daleko nie zajdziemy. Polska otrzy-

mała gigantyczne wsparcie finansowe lecz jednocze-

śnie jak żaden inny kraj dopuszcza do tego by bankru-

towały firmy, które pracowały przy wykorzystaniu 

tych środków. Jak można do tego dopuścić? Jak moż-

na tak zarządzać? To są bardzo trudne pytania,  ale 

trzeba je głośno zadawać i intensywnie szukać na nie 

odpowiedzi! Trzeba to robić – zwłaszcza z perspekty-

wy wciąż jak się wydaje nie docenianej pozycji Rze-

miosła! Tymczasem nie kto inny ale właśnie sektor 

MŚP wypracował 7% wzrost polskiego eksportu. To 

właśnie mówiąc obrazowo – nasze małe strumyczki 

tworzą polską rzekę eksportu. Najważniejsze aby de-

cydenci dostrzegali jak szybko zmienia się świat wo-

kół nas i aby Polska wyznaczając kierunki rozwoju 

bacznie przyglądała się innym. Inaczej  ekspres z na-

pisem rozwój gospodarczy może nam odjechać 

sprzed nosa! 

 

Dziękując za rozmowę życzę siły i konsekwencji  

w działaniu! 

 

Rozmawiała:  
Marzena Rutkowska-Kalisz 

WYWIAD Z PREZESEM JERZYM BARTNIKIEM 
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Dalsze uznanie ZRP za organizację reprezenta-

tywną i jej członkostwo w Komisji Trójstronnej jest 

uzależnione od pozytywnego wyniku weryfikacji, któ-

rą przeprowadzać będzie Sąd. 

Dla uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji nie-

zbędne jest wykazanie przez ZRP iż: 

 we wszystkich podmiotach, reprezentowanych 

przez Związek Rzemiosła Polskiego jest zatrudnio-

nych ponad 300 000 osób, /rzemieślnicy, osoby 

współpracujące, pracownicy zakładów – także 

młodociani, oraz zatrudnieni czasowo na podsta-

wie umowy zlecenie czy umowy o dzieło, pracow-

nicy cechów, spółdzielni, izb rzemieślniczych, ZRP 

oraz osoby zatrudnione u innych, niż rzemieślnicy, 

członków cechów i izb, a także w podmiotach, dla 

których organizacje rzemiosła są organami założy-

cielskimi – np. szkoły rzemieślnicze, izbowe i ce-

chowe ośrodki wypoczynkowe, fundacje, etc./, 

 przy ustalaniu kryterium liczebności uwzględnia 

się nie więcej niż po 100.000 pracowników  

w jednej sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności  

/PKD 2007/, 

 reprezentowani przez ZRP członkowie prowadzą 

działalność w więcej niż połowie sekcji PKD 2007, 

których jest ogółem 21. 

Utrzymanie przez ZRP statusu reprezentatywnej or-

ganizacji pracodawców, a tym samym członkostwa  

w TK jest bardzo istotne nie tylko dla Związku.  

Z członkostwa w TK wynika także prawo do udziału 

reprezentantów środowiska w wojewódzkich komi-

sjach dialogu społecznego oraz wojewódzkich i po-

wiatowych radach zatrudnienia. 

W minionej kadencji w powyższych organach aktyw-

nie pracowało 33 przedstawicieli organizacji samo-

rządu gospodarczego rzemiosła z terenu działania 

Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.  

W obecnej kadencji 2012-2016 udział jest podobny: 

 Komisja Trójstronna ds. Społeczno-Gospodar-

czych – 1 /Wiceprzewodniczący/, 

 Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego  

w Poznaniu – 2 /Wiceprzewodniczący/, 

 Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Poznaniu –  

1  /Wiceprzewodniczący/, 

 Powiatowe Rady Zatrudnienia – 32 osoby. 

 

 Członkostwo reprezentantów w Trójstronnej 

Komisji oraz WKDS i terenowych radach zatrudnienia 

ma fundamentalne znaczenie dla wpływania na 

kształt projektowanych rozwiązań dotyczących 

wszystkich sfer życia gospodarczego i społecznego na 

szczeblu krajowym i lokalnym. 

W minionej kadencji – na wniosek przedstawicieli 

rzemiosła – Wojewódzka Komisja Dialogu Społeczne-

go w Poznaniu zajęła się następującymi tematami 

dotyczącymi rzemiosła: 

 opracowanie stanowiska odnośnie zmian  

w ustawie o zamówieniach publicznych uwzględ-

niającego postulaty środowiska rzemieślniczego  

w tym zakresie, 

 opiniowanie tematów dotyczących reformy szkol-

REPREZENTATYWNOŚĆ 2013 

Związek Rzemiosła Polskiego będący członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-

Gospodarczych jako organizacja pracodawców jest zobowiązany, co cztery lata składać wniosek  

o stwierdzenie reprezentatywności /ostatnia miała miejsce w 2009 roku/. Okres 4 lat liczy się od 

dnia uprawomocnienia się uprzednio wydanego orzeczenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie.  

W związku z tym konieczne jest przeprowadzenia kolejnej weryfikacji liczby pracowników zatrudnio-

nych w organizacjach rzemieślniczych /art. 7 i 8 ustawy z dnia 6 lipca 2001 o Trójstronnej Komisji do 

Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Dz. U. z 2001 nr 

100, poz. 1080 z późn. zm./.  
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nictwa ze szczególnym uwzględnieniem zgłoszo-

nych przez WIR problemów w zakresie kształcenia 

zawodowego w rzemiośle, 

 dokonano oceny funkcjonowania organów admi-

nistracji państwowej i samorządowej w kontak-

tach z przedsiębiorcami w kontekście ustaw dere-

gulacyjnych i wzrastającej biurokracji, 

 dyskusja na temat  „Oświata w Wielkopolsce – 

diagnoza i perspektywy”, 

 podjęcie działań interwencyjnych w zakresie  

likwidacji występujących w 2011 roku zakłóceń  

w wypłatach refundacji mistrzom szkolącym. 

Podobnie pozostałe struktury wchodzące w system 

dialogu społecznego w krajowym lub tylko lokalnym 

zakresie zajmują się tematami dotyczącymi bezpo-

średnio lub pośrednio rzemiosła. 

Jest sprawą niezmiernie istotną, by wszystkie 

Organizacje, tworzące strukturę Związku Rzemiosła 

Polskiego, bardzo poważnie i odpowiedzialnie po-

traktowały sprawę skompletowania danych, pozwa-

lających na udowodnienie przez Związek Rzemiosła 

Polskiego jego reprezentatywności. 
 

Wiesław Ratajczak 

REPREZENTATYWNOŚĆ 2013 

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik apeluje do wszystkich struktur samorządu 

gospodarczego rzemiosła i wszystkich rzemieślników o aktywne włączenie się do tej ważnej dla całe-

go środowiska akcji. Już doświadczenia z poprzedniej akcji w 2009 roku pokazały jak trudno jest osią-

gnąć wymagany ustawowo limit 300 tysięcy zatrudnionych. Niepodołanie temu wyzwaniu grozi mar-

ginalizacją naszego środowiska w życiu społeczno-gospodarczym Kraju. 

OLIMPIADA ZAWODOWA WORLDSKILLS LEIPZIG  2013 
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 Gdy sprzed Izby wyruszamy do Lipska jest jesz-

cze ciemno… 4 nad ranem – wiele osób nadrabia brak 

snu, inni cicho rozmawiają, w drodze są już od kilku 

godzin bo do Poznania dojeżdżali z Piły, Leszna, Koni-

na… W autokarze oprócz przedstawicieli rzemiosła 

znaleźli się, dyrektorzy szkół zawodnych, nauczyciele, 

doradcy zawodowi, samorządowcy, pracownicy urzę-

dów pracy, przedsiębiorcy i naukowcy. Ideę  Olim-

piad Zawodowych od dawna promuje dr Krzysztof 

Bondyra, ale nawet najlepsze opisy i relacje nie są  

w stanie oddać atmosfery jaka panuje w czasie takiej 

imprezy. Trzeba to zobaczyć samemu. Czego się więc 

wszyscy spodziewają po tym wyjeździe?… Wjeżdżamy 

na autostradę, wstaje słońce, przed nami co najmniej 

5 godzin jazdy – jest czas na refleksje albo sen. 

  

 Lipsk wita nas ulewą… Ciężkie ołowiane chmury 

wiszą nad mijanym lotniskiem, a wielu z nas zastana-

wia się czy wzięło ze sobą parasole. Rozległy parking 

przed terenem wystawienniczym jest szczelnie zasta-

wiony autokarami, rejestracje z całej Europy. Z są-

siedniego autokaru wysypuje się tłum młodych ludzi, 

egzotyczne twarze, jednakowe koszulki. To z pewno-

ścią jakaś narodowa reprezentacją… Zastanawiam się 

tylko co w luku bagażowym ich autokaru robi nasz 

poczciwy, gipsowy krasnal wciśnięty między skrzynkę 

narzędziową i komputer…  

  

Bardzo sprawnie odbieramy zarezerwowane wcze-

śniej bilety i po chwili z planami stoisk wyruszamy 

grupami do ogromnych hal. Wokół dominuje szkło, 

aluminium, jasne przeszklone pasaże chronią przed 

znów padającym deszczem. I już po chwili rozumiemy 

dlaczego ta impreza nazywa się Olimpiada Zawodo-

wa. Odbywający się co dwa lata konkurs wzbudza 

bardzo duże zainteresowanie – w 2011 r. w Londynie 

uczestnikom zawodów towarzyszyło ponad 200 000 

widzów. W Lipsku  jest podobnie. Blisko 1000 zawod-

ników z 61 krajów oraz  3000 ekspertów w zakresie 

kształcenia zawodowego.  Ludzie  dosłownie z całego 

świata, dziesiątki ekip telewizyjnych ze wszystkich 

kontynentów, tłumy zwiedzających – głównie mło-

dzieży… i tradycyjne umiejętności doskonale połączo-

ne z wyszkoleniem oraz  najnowocześniejszą techno-

logią przez duże T. Cztery wielkie hale targowe za-

mienione zostały w areny zmagań w 46 konkuren-

cjach. 

OLIMPIADA ZAWODOWA WORLDSKILLS LEIPZIG 2013 

 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wspólnie z Doradztwem Społecznym i Gospodar-

czym zorganizowała 4 lipca 2013 wyjazd autokarowy na największą w świecie Olimpiadę Zawodową 

Worldskills Leipzig 2013 . Pomysł wyjazdu do Lipska jest pokłosiem Projektu „Razem dla rozwoju rze-

miosła”. Projekt już się wprawdzie zakończył ale Partnerstwo, które się w czasie jego trwania zawią-

zało zaczyna przynosić wymierne efekty.  
 

Cały świat tu jest  tylko naszych nie ma!!! 
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 Przyglądamy się zawodnikom w hali, której pa-

tronuje Volkswagen. Tu dominuje branża motoryza-

cyjna. Obok lakierników pracują blacharze,  mechani-

cy, ale także ci od śmigłowców. Każdy z zawodników 

zajęty jest na swoim stanowisku pracy. Wydają się 

zupełnie nie dostrzegać tłumu zwiedzających, dzien-

nikarzy, kamer, obiektywów. Atmosfera znana choć-

by z turniejów fryzjerskich na LOOk’u… ale zwielo-

krotniona do entej potęgi. Wszyscy startujący mają 

takie samo zadanie i tyle samo czasu na jego wykona-

nie. Muszą się zmagać z tremą, obecnością sędziów 

i publiczności, a do tego dochodzi presja reprezento-

wania barw narodowych. Na WorldSkills – „Olimpia-

dę Zawodową” przyjeżdżają najlepsi z najlepszych –  

i tak od 1950 roku. 

 W przejściu do  kolejnej hali zaczynamy z inną 

mniejszą grupką „naszych” wymieniać się pierwszymi 

refleksjami. 

 

            

 

Marek Skoraszewski – Wiceprezes  WIR długo 

wpatruje się w młodego Wietnamczyka, który pochy-

la się nad otwartą maską samochodu i zaczyna praco-

wać. Nie wiem czy mu tylko kibicuje czy może z pew-

nego rodzaju zazdrością patrzy na każdy przemyślany  

ruch zawodnika. Po chwili wyjaśnia -   

OLIMPIADA ZAWODOWA WORLDSKILLS LEIPZIG 2013 

Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, żeby 

wszystko znakomicie przygotować ale widok 

stanowisk pracy przygotowanych dla lakierni-

ków imponował najbardziej. Tam przede wszy-

stkim powinni pojechać nasi pracodawcy żeby 

zobaczyć wzorcowe stanowiska pracy… — zau-

waża Anna Wegner – kierownik biura Cechu Rze-

miosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie. 

Iwona Derda – naczelnik Wydziału Oświaty lekko 

się rozmarza… „Obserwowałam te zmagania 

także pod kątem naszych egzaminów – bardzo 

by się chciało aby egzaminy czeladnicze mogły 

się odbywać w takich optymalnych warunkach. 

Nowoczesny, jednakowy dla wszystkich sprzęt, 

możliwość obserwowania z każdej strony osób 

wykonujących identyczne zadania, możliwy 

pełny nadzór nad ich wykonywaniem….  

To byłby po prostu idealny egzamin potwier-

dzający kwalifikacje zawodowe. Oczywiście, że 

nasz losowy system doboru zadań ma swoje 

plusy bo wiadomo, że trzeba przygotować pe-

łen zakres wiedzy, a nie tak jak na Olimpiadę 

kilka określonych z góry – u nas jest szersze 

spektrum, ale do realizacji na gorszym sprzęcie. 

Warunki do wykazywania się wiedzą i umie-

jętnościami w Lipsku są po prostu fantastycz-

ne”… 

…„Najbardziej zaimponowało mi jak doskonale 

są przygotowani do tych konkurencji. Nie mie-

liśmy w prawdzie możliwości patrzenia im bez-

pośrednio na ręce tak jak jurorzy  ale już choćby 

z perspektywy widzów widać, że są doskonale 

przygotowani. Oni wiedzą po co tu przyjechali. 

Jedno co mnie zbulwersowało to, że spodziewa-

łem się tam zobaczyć uczniów. Tymczasem wiek 

zawodników wskazywał na to, że egzamin cze-

ladniczy mieli już dawno za sobą – średnia wie-

ku to co najmniej 20 lat, a na dodatek naukę 

kontynuują na przykład w niemieckich wyższych 

szkołach zawodowych. A widok Wietnamczy-

ków czy Malezyjczyków dokonujących napraw 

markowych, niemieckich samochodów lekko 

mnie szokował… 
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 Każdy z zawodników obok perfekcyjnie przygo-

towanego stanowiska pracy ma dużą tablice z imie-

niem nazwiskiem, flagę kraju, który reprezentuje  

i nazwę szkoły, w której się uczy. Bardzo często  z nie-

kłamanym zdziwieniem, zwłaszcza przy reprezentan-

tach z Azji czy Ameryki Łacińskiej odkrywamy, że wid-

nieje tam nazwa cenionej wyższej szkoły zawodowej 

– niemieckiej szkoły zawodowej! Kto ma więcej rozu-

mu czy Wietnamczyk, który się chce uczyć od Niem-

ca, czy Niemiec który uczy Wietnamczyka – Pytanie 

nasuwa się samo! Wątpliwości szybko rozwiewa 

dr Krzysztof Bondyra:  

 

  

OLIMPIADA ZAWODOWA WORLDSKILLS LEIPZIG 2013 

…„Trzeba przywołać hasło, które towarzyszy  

Olimpiadzie Zawodowej – System kształcenia 

zawodowego – hitem eksportowym Niemiec.  

O tym można się przekonać na własne oczy.  

A kraje, które chcą korzystać z niemieckiej jako-

ści przyjmują ten model jako najlepszy na świe-

cie. The Economist – najważniejsze biznesowe 

pismo świata rekomenduje właśnie ten system 

kształcenia jako najlepszą rzecz, której trzeba 

uczyć się od Niemców”… 

…„Wszystkie kraje, które uczestniczą w World-

skills mają pełną świadomość potrzeby wpływa-

nia na młodych ludzi. I to nie tyle na tych, którzy 

już są w szkołach zawodowych, ale na… poten-

cjalnych uczniów. Pamiętajmy, że są teraz wa-

kacje, a jednak ktoś pomyślał, żeby zorganizo-

wać wycieczkę na Olimpiadę. Obserwowanie 

takich zawodowych zmagań może być  niezwy-

kle inspirujące – tym bardziej, że do wyboru jest 

tak szeroka gama zawodów, a zawodnicy mu-

szą się wykazać bardzo rozległą  wiedzą ”… – 

zauważa Tomasz Wika Dyrektor WIR 

Do następnej hali, w której królują komputery  

i numerycznie sterowane urządzenia dosłownie prze-

dzieramy się przez tłum młodzieży. Z niemałym za-

chwytem podziwiamy prace drukarki 3D – skanuje, 

myśli i… „drukuje” plastikowy element, który młody 

człowiek tuż obok ma na ekranie laptopa. Zafascyno-

wani stoją zarówno dorośli jak i dzieci. Takie cuda dla 

młodszych wydają się jednak być zupełnie oczywiste. 

Po chwili młodzi ludzie idą do kolejnej technologicz-

nej atrakcji.  

 Czy my w Polsce bylibyśmy w stanie coś takiego 

zorganizować? To gigantyczne przedsięwzięcie orga-

nizacyjne nie odbywa się oczywiście bez wsparcia 

sponsorów. Volkswagen czy Samsung mają w Lipsku 

swoje patronackie pawilony, ale poszczególne areny 

zmagań są świetną okazją do promowania sponso-

rów branżowych. Każde stanowisko, na którym roz-

grywane są zawody jest w pełni wyposażonym, no-

woczesnym stanowiskiem pracy tyle, że udekorowa-

ne gdzie tylko się da znaczkami markowymi sponso-

rów. Robimy, krótki odpoczynek na kawę… do obej-

rzenia są jeszcze dwie hale. Znów wymieniamy się 

wrażeniami. 
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Kolejne hale, kolejne konkurencje… Mechanicy i me-

chatronicy, instalatorzy i stolarze, fryzjerzy, krawcy, 

jubilerzy, floryści, graficy komputerowi, ale także spe-

cjaliści opiekujący się osobami starszymi… Prawdzi-

wie olimpijska mieszanka etniczna!  

 

OLIMPIADA ZAWODOWA WORLDSKILLS LEIPZIG 2013 

…„To rewelacyjna promocja zawodów – nie 

tylko tych rzemieślniczych w naszym tego sło-

wa znaczeniu ale także tych innych,  związa-

nych z szeroko pojmowanym projektowaniem, 

informatyką, postępem technicznym i techno-

logicznym. Dlatego niemiecki rzemieślnik może 

być natychmiast kojarzony z… komputerem…” 

– dodaje Wiesław Ratajczak Z-ca Dyrektora 

WIR. 

…„Tu się po prostu widzi że świat docenia szkol-

nictwo zawodowe. Ogromny obszar Targów Lip-

skich dedykowany jest wyłącznie kształceniu 

zawodowemu. Z polskiej perspektywy jest to 

naprawdę uderzające – na Olimpiadzie oświatę 

zawodową traktuje się bardzo poważnie,  jest 

to prestiżowe i stanowi realną szansę dla mło-

dych ludzi. Worldskills to nie tylko część turnie-

jowa, do której zawodnicy przygotowują się 

przez co najmniej rok aby wystąpić w barwach 

narodowych. Ale to także okazja do spotkań, 

debat, seminariów. Na te spotkania przyjeżdża-

ją ministrowie nie tylko z Niemiec ale Arabii 

Saudyjskiej, Malezji, Chile… Szczególnie istotne 

jest podejście Niemców, którzy w programie 

konferencyjnym dzielą się swoimi osiągnięciami 

w nauczaniu obcokrajowców z bardzo egzotycz-

nych krajów  pracy w niemieckich firmach. Po-

woływali się na przykład na doświadczenia 

ze współpracy z Chińczykami, którzy nie mają 

wysoko wykfalifikowanej kadry. Chińskie towa-

ry nadal są synonimem niskiej jakości, ale Chiń-

czycy chcą się od Niemców uczyć metod przygo-

towywania fachowców.’’… – podsumowuje 

dr Krzysztof Bondyra 

…„Myślę, że warto się wzorować na tej imprezie 

gdybyśmy w Polsce chcieli zorganizować podob-

ne wydarzenia – nawet na mniejsza skalę. To 

autentyczna Olimpiada. Nie wątpliwie poczuli-

śmy żal, że Polska jeszcze nie uczestniczyła 

w Worldskills. Mamy świetną młodzież, która z 

powodzeniem mogłaby w takich zmaganiach 

wystąpić”… – mówi Bogumiła Frąckowiak Na-

czelnik Wydziału Promocji Gospodarczej WIR 

…„Jeśli nie zaczniemy się natychmiast uczyć od 

innych to zostaniemy zepchnięci na boczne tory. 

Jeżeli chodzi o oprzyrządowanie, podejście do 

zawodu, precyzję wykonania to… mamy braki. 

Tymczasem w Lipsku z powodzeniem startowali 

zawodnicy z krajów, które w naszej opinii są 

bardziej zacofane.  Boli mnie to, że Polska,  któ-

ra ma takie tradycje rzemieślnicze nie może wy-

asygnować środków na wystawienie w takich 

zmaganiach reprezentacji.” – podsumowuje  

Marek Skoraszewski Wiceprezes  WIR. 
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Cały świat tu jest tylko naszych nie ma!!! – gorzka 

uwaga, rzucana tak od niechcenia zaczyna nam coraz 

bardziej dokuczać. No właśnie? Dlaczego na tych 

zmaganiach nie ma Polaków? Nie jesteśmy członkami 

organizacji „World Skills International”. Przynależ-

ność do niej wiąże się ze sporymi wydatkami, ale wie-

le wskazuje na to, że weźmiemy przykład z Węgrów 

czy Łotyszów lub uboższej Gruzji i za dwa lata do Bra-

zylii poleci reprezentacja naszych młodych rzemieśl-

ników. 

 Czas powoli kończyć ten kolorowy zawrót gło-

wy… Do domu znów daleko, kilka godzin podróży. Za 

oknem autostradowa monotonia. Dziwnie cicho  

w autokarze… Nie wiem czego w nas więcej – zasko-

czenia, że impreza ma tak wielki rozmach, czy raczej 

poczucia, że za Odrą wrócimy do specyficznej, pol-

skiej rzeczywistości. Czy każdy z nas znów zadaje so-

bie stare, wytarte pytania… Jak skutecznie przycią-

gnąć młodych do rzemiosła? Jak zachęcić ich do pod-

jęcia nauki zawodu? Jak skutecznie dbać o następców 

przy stanowisku pracy, w firmie, w cechu? 

Na WorldSkills – „Olimpiadę Zawodową” przyjeżdżają 

z całego świata – zawodnicy, specjaliści od kształce-

nia zawodowego ale także politycy i przedsiębiorcy. 

Najistotniejsze jest przede wszystkim nadanie temu 

wydarzeniu ogromnej rangi politycznej i gospodar-

czej. Patronat Kanclerz Niemiec Angeli Merkel mówi 

sam za siebie. Traktowanie rzemiosła jako filaru go-

spodarki w Niemczech jest czymś oczywistym i dlate-

go trudno powstrzymać się od… gorzkich refleksji. 

W Lipsku 2 lipca w czasie trwania Olimpiady Zawodo-

wej  zainaugurowano europejski sojusz na rzecz przy-

gotowania zawodowego. Jego celem jest między in-

nymi zmiana nastawienia społeczeństwa do szkolnic-

twa zawodowego. Określone zostaną najbardziej sku-

teczne systemy nauki zawodu, a w każdym państwie 

członkowskim zastosowane zostaną najodpowied-

niejsze rozwiązania. Komisja Europejska zachęca do 

przystąpienia do sojuszu wszystkich potencjalnych 

partnerów: organy publiczne, przedsiębiorstwa, 

związki zawodowe, izby handlowe, organizatorów 

kształcenia i oświaty zawodowej, przedstawicieli lu-

dzi młodych i służby zatrudnienia. Sygnatariuszem 

tego porozumienia jest także Związek Rzemiosła Pol-

skiego, który jako członek UAPME realizuje politykę 

unijną. Od dyrektyw unijnych do praktyki dnia co-

dziennego jeszcze daleka droga ale najważniejsze, że 

problem oświaty zawodowej zaczyna wykraczać poza 

granice krajów i paradoksalnie może taką okrężną 

drogą  trafi szybciej pod obrady Rządu i nareszcie sta-

nie się treścią rozmów decydentów. 

 Tuż przed północą autokar parkuje pod Izbą… 

To był długi i bardzo inspirujący dzień. Krótkie poże-

gnania, ostatnia wymiana telefonów, adresów mailo-

wych i deklaracje – jeśli będą Państwo organizowali 

wyjazd na kolejną Olimpiadę to na pewno pojedzie-

my. Cóż Brazylia daleko – ale choć życzmy sobie by 

znaleźli się tam Polacy nie tylko w charakterze kibi-

ców! 

   Rozmawiała  
i opracowała: 

Marzena Rutkowska-Kalisz 
 

 

 

 

 

OLIMPIADA ZAWODOWA WORLDSKILLS LEIPZIG 2013 
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Kto i dlaczego postanowił powołać Stowarzyszenie 

„Rzemiosło Przyszłości”? 

Katarzyna Mojzykiewicz: Wejście w unijny projekt 

„Branże w dialogu” zaowocowało tym, że spotkało 

się wielu fantastycznych ludzi, praktycznie z całej Pol-

ski. To co postanowiliśmy zrobić jest najlepszym przy-

kładem korzyści jakie realizacja Projektu przyniosła.  

Wszystkim bliskie są ideały rzetelności, sumienności  

- po prostu znaleźli się młodzi ludzie, którzy widzą, że 

brakuje młodych w rzemiośle. Każdy miał pewnego 

rodzaju niedosyt – rozwinął nas Projekt, pozwolił po-

znać kawałek świata, poznać bliżej legislację Unii Eu-

ropejskiej. Te wyjazdy były bardzo inspirujące – mo-

gliśmy zobaczyć jak w innych krajach działają rze-

mieślnicy, jak młodzi wchodzą do firm, jak sami je 

zakładają. Mamy mnóstwo kontaktów zagranicznych 

z  organizacjami, które skupiają  młodych rzemieślni-

ków.  W każdej chwili możemy zadzwonić czy napisać 

maila do kolegów z Francji, Belgii czy Niemiec i zapy-

tać – jak sobie radzicie z takim czy innym problemem. 

To są wspaniałe możliwości. Projekt trwał dwa lata, 

teraz jesteśmy grupą ludzi zaprzyjaźnionych ze sobą. 

Dlatego poczuliśmy, że to jest właśnie ten czas, w 

którym musimy „zawalczyć”, tu w Polsce, zacząć dzia-

łać i przyciągnąć młodych do rzemiosła. 

 

Założyciele Stowarzyszenia „Rzemiosło Przyszłości” 

są właściwie od początku wychowani w tym klasycz-

nym etosie pracy bo wywodzicie się z rodzin, które 

prowadzą firmy rzemieślnicze od kilku pokoleń. 

Katarzyna Mojzykiewicz: Większość osób, które za-

kłada nasze Stowarzyszenie ma w swoim życiorysie 

związki z długoletnią tradycją rzemieślniczą. Dla nas 

słowo rzemieślnik nie tylko brzmi dumnie ale wiąże 

się z wartościami, które dziś bywają niedoceniane lub 

wręcz zapomniane. Jesteśmy nauczeni, że rzemieślni-

POZNAŃ – STOLICĄ MŁODYCH RZEMIEŚLNIKÓW 

…„Informujemy, że zawiązała się nowa inicjatywa rzemieślnicza przy Związku 

Rzemiosła Polskiego – Stowarzyszenie „Rzemiosło Przyszłości”.  

 Organizacja została powołana przez młodych ludzi aktywnie pracujących na rzecz branżowych  

i międzybranżowych struktur rzemieślniczych, zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim. 

Członkowie stowarzyszenia to osoby w wieku 18-45 lat, wywodzące się ze środowiska rzemieślnicze-

go lub prowadzące działalność gospodarczą jako rzemieślnicy.”… -  tyle lakoniczna informacja przeka-

zywana w całej Polsce. Postanowiłam u źródeł  dowiedzieć się o co chodzi i umówiłam się z Katarzyna 

Mojzykiewicz, która jest sygnatariuszem Manifestu Stowarzyszenia.    
 

Poznań – stolicą młodych rzemieślników 
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Katarzyna Mojzykiewicz: Myślę, że to nie przypa-

dek… Wielkopolska kojarzona jest z rzetelnym regio-

nem. Mówi się o nas , że jesteśmy zbyt skąpi, czasem 

wręcz nudni ale za to konkretni i zorganizowani i wie-

le inicjatyw potrafimy sprawnie przeprowadzić.  

A w praktyce mamy też wsparcie w naszej świetnie 

działającej Wielkopolskiej Izbie. Dobrze, że mamy 

wsparcie w Poznaniu ale przede wszystkim chcę pod-

kreślić rolę Związku Rzemiosła Polskiego. „Rzemiosło 

Przyszłości” działa w ścisłym porozumieniu z władza-

mi ZRP. Zarówno nasze cele statutowe jak i wszystkie 

podjęte działania, są ukierunkowane na umocnienie 

jedności w polskim rzemiośle. Chcemy wspomagać  

ZRP na tych polach działalności, na których Związek 

nie może działać wystarczająco efektywnie. Marzyło 

nam się aby główny adres Stowarzyszenia wiązał się  

z Warszawą, bo to i stolica i prestiż ale w praktyce 

okazało się, że ze względów organizacyjnych łatwiej 

będzie zarejestrować nasze stowarzyszenie w Pozna-

niu. Oczywiście planujemy objęcie naszym pomysłem 

i działaniami całej Polski .  

 

Jest gotowy Manifest Stowarzyszenia, wytyczone 

główne cele i zadania. Co teraz?  

Katarzyna Mojzykiewicz: Teraz trwają te najbardziej 

żmudne i  pracochłonne działania przygotowawcze. 

Otrzymujemy wsparcie ze strony Związku Rzemiosła 

Polskiego. Uczymy się przechodzić wszystkie proce-

duralne przeszkody. Nie chcemy niczego robić po-

chopnie, niedokładnie a to wymaga czasu. Zawiłość 

wszystkich przepisów i wymogów, które musimy 

spełnić bywa delikatnie mówiąc zaskakująca. Po-

trzebne są też – nie ukrywamy środki  na działalność 

biurową, teraz działamy każdy we własnym zakresie. 

Mimo iż mieszkamy w różnych rejonach Polski, odle-

głość i rozproszenie na szczęście nam nie przeszka-

dzają. Dzisiaj mamy przecież telefony komórkowe, 

Internet, portale społecznościowe, można swobodnie 

POZNAŃ – STOLICĄ MŁODYCH RZEMIEŚLNIKÓW 

cy są wielką rodziną, możemy na sobie polegać, wza-

jemnie sobie pomagamy. Liczy się własna rodzina i ta 

szeroko rozumiana rodzina rzemieślnicza. To jest ta 

największa wartość, a ideały mamy zaszczepione 

przez rodziców czy dziadków.  

 

Dla założycieli Stowarzyszenia to oczywiste ale czy 

jest jakiś pomysł na to by takie myślenie zaszczepić 

także ludziom, którzy dopiero chcą się związać  

z rzemiosłem? Jak chcecie na przykład zachęcić mło-

dych do zapisywania się do cechów? 

Katarzyna Mojzykiewicz: Można powiedzieć, że ma-

my teraz prawdziwą burzę mózgów. Pomysłów jest 

wiele, tym bardziej, że nie jesteśmy zorientowani tyl-

ko na jedną branżę, a jak wiadomo każda ma swoją 

specyfikę. Często bywa też tak, że nowi – nazwijmy to 

tak – rzemieślnicy, jeśli nie mają korzeni, tradycji ro-

dzinnych  to nawet nie za bardzo wiedzą do czego im 

jest cech potrzebny. Nie odczuwają więc potrzeby 

wiązania się z nim. Mało tego nawet nie wiedzą, że 

mogą się z rzemiosłem identyfikować choć robią na 

prawdę znakomite rzeczy… 

 

Dbałość nie tylko o produkt ale też przywrócenie 

pracy rzemieślnika należnej mu pozycji wymaga cza-

su, cierpliwości i wielu działań – takie  plany nieod-

łącznie kojarzą mi się z pracą organiczną i wielko-

polskim, pozytywistycznym podejściem do rzeczywi-

stości… 
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debatować przed ekranem komputera… Te błyska-

wicznie środki przekazywania  informacji stają się nie-

zastąpionym udogodnieniem, które pragniemy w peł-

ni wykorzystać.  

 

Dla Was przynależność  do cechu jest czymś oczywi-

stym,  ale jeśli się nie zadba o przyszłych  członków 

to z całym szacunkiem – wkrótce nie będzie kogo 

zrzeszać… 

Katarzyna Mojzykiewicz: Każde z nas wywodzi się  

z rzemiosła, my w tym środowisku czujemy się swo-

bodnie ale okazuje się, że mamy znajomych, których 

do tej pory do rzemiosła nie ciągnęło. Gdy jednak 

okazuje się, że zaczynamy działać to oni także zaczy-

nają się zastanawiać dlaczego do tej pory nie zapisali 

się do cechu, dlaczego nie byli aktywni… Jedna osoba 

się angażuje, przyciąga drugą… łańcuszek się przedłu-

ża. A jeśli do tego dojdzie strona internetowa, forum 

dyskusyjne… Nasz zapał staje się zaraźliwy! Jesteśmy 

otwarci na współpracę z organizacjami działającymi 

dla dobra rzemiosła. Planujemy kampanię promocyj-

ną, która rozpropaguje wiedzę  o korzyściach wynika-

jących z przynależności do cechu. A jak uda nam się 

ruszyć – to być może pozyskamy też fundusze na pro-

mocję szkolnictwa oświatowego czy rzemiosła. Mamy 

też możliwość tworzenia  oddziałów stowarzyszenia 

przy poszczególnych izbach. Ta sieć jeszcze nie działa 

w pełni – to zaczyna kiełkować – jak każda tego typu 

inicjatywa – musimy okrzepnąć organizacyjnie. Każdy 

w swoim województwie będzie starał się działać na 

rzecz propagowania celów naszego Stowarzyszenia. 

Będzie przyciągać ludzi, dla których rzemiosło staje 

się atrakcyjne i wartościowe. Pomogła nam też Kam-

pania „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wybo-

ru”,  zachęcająca do podjęcia nauki w rzemiośle. Zna-

my się bardzo dobrze prywatnie więc też nasze kon-

takty opierają się na zupełnie innych zasadach. Wza-

jemnie się wspieramy i doskonale nam się współpra-

cuje. Wychodzimy z założenia, że trudności które na-

potykamy na swojej drodze są po to aby nas wzmoc-

nić i utwierdzić w dalszym działaniu, bo jeśli coś przy-

chodzi za łatwo to często się tego nie docenia.  Nie 

ukrywam ten etap, w którym się znaleźliśmy jest me-

czący i wymaga żmudnych ustaleń ale na szczęście 

mamy tyle zapału, tak bardzo „nam się chce”, że je-

steśmy pełni optymizmu. 

 

Jednym z założeń działalności Stowarzyszenia jest  

międzypokoleniowa integracja środowiska rzemieśl-

niczego. Nie „obrażacie się na starych” ale myślicie 

o przyszłości .  Nie jest to typowe dla ludzi z wasze-

go pokolenia, które na ogół uważa, że 50+ to już tyl-

ko emerytura i komputerowstręt! 

Katarzyna Mojzykiewicz: My jesteśmy inaczej wy-

chowani i mamy doskonałe wzorce! Dla nas przeka-

zywanie wiedzy przez starszych, czerpanie z ich do-

świadczenia, wiedzy fachowej jest czymś zupełnie 

naturalnym.  Starsze pokolenie jest depozytariuszem 

tradycji a bez niej nie byłoby przyszłości. Gdybyśmy 

lekceważyli wiedzę starszego pokolenia nie mieliby-

śmy się od kogo uczyć! Rzemiosło to są wieki ciężkiej 

pracy i właśnie ta więź międzypokoleniowa. Bardzo 

mi przykro, że gdzieś takie myślenie się zatarło a by-

cie rzemieślnikiem przestało być tak prestiżowe jak 

być powinno.  

 

Przez dziesięciolecia powojennej PRL-owskiej rzeczy-

wistości  wmawiano społeczeństwu, że rzemieślnik 

to synonim kombinatora, a prywaciarz to była celna 

obelga. Ta łata bylejakości i cwaniactwa skutecznie 

przykleiła się ludziom do głowy i teraz odczuwamy 

efekt tych działań propagandowych. Dużo pracy 

przed wami jeśli chcecie ten wizerunek zmienić  

wśród  młodszych.  

Katarzyna Mojzykiewicz: W naszym Manifeście napi-

saliśmy między innymi „Głównymi celami „Rzemiosła 

POZNAŃ – STOLICĄ MŁODYCH RZEMIEŚLNIKÓW 
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Przyszłości” są między innymi upowszechnianie war-

tości, którymi szczyci się rzemiosło, wśród młodych 

polskich przedsiębiorców i angażowanie ich w działal-

ność organizacji rzemieślniczych, organizowanie pro-

jektów związanych z edukacją i doskonaleniem w za-

wodach rzemieślniczych oraz budowanie pozytywne-

go wizerunku polskiego rzemieślnika”… 

 

Doskonale wiem czym może poszczycić się takie 

prawdziwe rzemiosło. Wpojono mi, podobnie jak mo-

im koleżankom i kolegom ze Stowarzyszenia czym 

jest nieco zapomniany już etos pracy, czym jest zawo-

dowa uczciwość, poszanowanie środowiska… Wiele 

złego zrobiły z pewnością osoby, które zaczęły się 

„podpinać” pod rzemiosło. Nie miały z nim nigdy nic 

wspólnego, nie znają zasad, które w nim panują  

i „rzemieślnikami” w cudzysłowie staja się po tygo-

dniowym lub weekendowym kursie zawodowym… 

Zła jakość  ich usług skutecznie utwierdza społeczeń-

stwo w negatywnych  opiniach na temat  całego śro-

dowiska. Tak się dzieje także w innych branżach. Ry-

nek został zasypany wyrobami, którym przypisywano 

pochodzenie rzemieślnicze ale przecież nikt tego nie 

sprawdzał. A przecież doskonale wiem ile trzeba się 

uczyć, ile wiedzy trzeba zdobyć, żeby móc się nazwać 

rzemieślnikiem. Dlatego też nie wolno nam odcinać 

się od tradycji! Z doświadczenia wiem jak cenne jest 

doświadczenie starszego pokolenia – zdarzało mi się, 

że pytałam ojca o rozwiązanie konkretnego proble-

mu, który pojawił się w czasie produkcji. Mogę pójść 

zapytać – Tato, w książkach wyczytałam, że trzeba 

zrobić tak i tak, a co ty byś zrobił? Możliwość uzyska-

nia takiej pomocy jest bezcenna. A takie porady doty-

czą przecież nie tylko produkcji ale też postępowania 

z pracownikami czy klientami. Bardzo cenię sobie ro-

dzinną atmosferę w firmie i to, że pracownicy nie są 

anonimowi. Myślenie korporacyjne w rzemiośle się 

nie sprawdza. Prawdziwy rzemieślnik zawsze w soją 

pracę będzie wkładał nie tylko wiedzę ale… przede 

wszystkim serce.  

 

Słuchając mam wrażenie, że serce oddaje Pani też 

Stowarzyszeniu! Powodzenia! Bardzo dziękuję za 

rozmowę.  

Rozmawiała: 
Marzena Rutkowska-Kalisz 

 

POZNAŃ – STOLICĄ MŁODYCH RZEMIEŚLNIKÓW 
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Czy pamiętasz kiedy pierwszy raz w życiu wzięłaś do 

rąk igłę? 

Małgorzata Grzelak: Rodzinna legenda mówi, że ja 

się urodziłam z igłą w dłoni… A poważnie mówiąc 

moja mama była krawcową. Mnie i mojej siostrze 

wpięła igłę w poduszeczkę, w której byłyśmy chrzczo-

ne… i obie zostałyśmy hafciarkami.  Początkowo zde-

cydowanie bardziej chciałam zostać malarką bo od 

dziecka uwielbiałam rysować . Zdarzało mi się w dzie-

ciństwie „zamalowywać” każdy najdrobniejszy zaciek 

czy plamę i ku rozpaczy moich rodziców na ścianach 

w nieplanowany sposób wyrastały drzewa, grzyby lub 

zwierzęta… W domu było sporo rodzeństwa więc mu-

siałam się szybko zapracować na swoje utrzymanie,  

pędzel i kredki zamieniałam na… igłę. Teraz najchęt-

niej maluje jedwabnymi nićmi. Hobby połączyłam  

z pracą! To ma jeszcze jedną bardzo ważną  zaletę. 

Zawsze chciałam pracować w domu bo najważniejsza 

jest dla mnie rodzina, nie wyobrażałam sobie żeby 

moje dzieci mogły chodzić z kluczem na szyi… Dom 

jest w zasadzie pracownią – nie było więc nigdy pro-

blemu  z jego prowadzeniem . 

 

Zdarza Ci się rozdawać swoje prace, komu możesz 

pomagasz w inny sposób. Lubisz ludzi… 

Małgorzata Grzelak: Uwielbiam! Nie mogę zrozu-

mieć dlaczego rzemieślnicy dziś zamykają się w sobie. 

Nasz dom jest domem otwartym. Tu cały czas prze-

wijają się ludzie. Ale bardzo to z mężem lubimy. Przy-

chodzą uczniowie, klienci, znajomi. Nikomu nie od-

TAŃCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ... 

 29 maja w Wielkiej Sali Ansamblowej na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wrę-

czenia honorowych tytułów „Mistrza Rzemiosł Artystycznych” dla wybitnych rzemieślników. Minister kultury 

i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski przyznał te zaszczytne tytuły po 23-letniej przerwie. 
 

 „Aż trudno uwierzyć, że przez prawie ćwierć wieku artyści - rzemieślnicy nie byli nagradzani.  

A przecież odgrywają oni ogromną rolę w zachowywaniu pamiątek przeszłości, nadając im drugie ży-

cie i przywracając pierwotny blask. Dzięki temu stają się ambasadorami polskiej kultury” - podkreślał 

minister Bogdan Zdrojewski. 
 

 Tytuły honorowe przyznano rzemieślnikom posiadającym znaczący i uznany dorobek w zakresie wytwarza-

nia, odtwarzania, naprawy i konserwacji przedmiotów o charakterze artystycznym lub zabytkowym, a także na-

prawy i konserwacji takich przedmiotów, naprawy i konserwacji zabytkowych obiektów budowlanych oraz 

świadczenia usług związanych z artystycznym zdobieniem obiektów budowlanych. 

Zgodnie z Ustawą o rzemiośle Minister przyznał wspomniane wyróżnienie mając na względzie wspieranie zani-

kających zawodów oraz promocję umiejętności istotnych dla funkcjonowania wielu dziedzin kultury i sztuki jak 

również ochrony dziedzictwa narodowego. W gronie tych najwybitniejszych polskich mistrzów znalazła się nasza 

koleżanka – Małgorzata Grzelak! 
 

Tańcowała igła z nitką… 

Zdjęcia dzięki uprzejmości ZRP 
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Małgorzata Grzelak: Sądzę, że ponad 600. Są rozsia-

ne po całej Polsce, Europie a nawet świecie – bo rea-

lizowałam zlecenia do Australii, Brazylii… Dla wielu 

instytucji, organizacji i firm haftowałam sztandary  

ale zrobiłam również bardzo dużo szat liturgicznych. 

Zajmuję się również  renowacją starych tkanin wyko-

rzystywanych w kościołach czy świeckich zabytko-

wych wnętrzach. Zdarzało mi się ratować arcydzieła 

sztuki hafciarskiej, które miały kilka wieków!!! To są 

dopiero prawdziwe wyzwania. Największym było chy-

ba odnowienie antepedium z Katedry w Gnieźnie. 

Jest to takie bardzo bogato zdobione zakrycie ołtarza, 

które zwieszone jest z jego przedniej krawędzi. Po 

naprawie wyglądało jakby nigdy nie było zniszczone. 

Za tę renowację zyskałam gratulacje i pochwały od 

konserwatora zabytków – bardzo sobie to cenię!  

A później przychodziły kolejne wyzwania – kilkuset-

letnie kapy, baldachimy, ornaty…  

 

A jak radzisz sobie z „ postarzeniem” odrestaurowa-

nych fragmentów tkanin? 

Małgorzata Grzelak: Właściwie nie muszę ich posta-

rzać, a jedynie zamienić nici miejscami… czasem trze-

ba tkaninę odwrócić stronami, czasem dziurawy frag-

ment wykorzystać jako magazyn nici… a do tego przy-

dają się także moje zbiory… Od lat gromadzę moje 

skarby, nici czy tkaniny z różnych warsztatów, 

od sióstr zakonnych, od starych rzemieślników wszy-

stko po to by mieć surowce niemal oryginalne. Fanta-

styczne jest też poznawanie dawno już zapomnia-

nych technik hafciarskich, farbiarskich niezbędnych 

do wykonania takiej renowacji. Zdarza mi się barwić 

współczesny jedwab w liściach, korze czy cebulowych 

łuskach. Bywa też, że nitka po nitce przenoszę jedną 

tkaninę na drugą. Wtedy mogę precyzyjnie dobierać 

nici z odpowiednim odcieniem nalotu i naturalnym 

zabrudzeniem.  

 

TAŃCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ... 

mawiam pomocy, uczę, doradzam. Nic w zamian nie 

chcę. Ale za to zdarzały się Święta, przed którymi 

przychodziło nawet 200 osób by podzielić się opłat-

kiem. To chyba najpiękniejsze podziękowanie…  

W domu mówią na mnie św. Tereska choć mam na 

imię Małgorzata – mnie to bardzo denerwuje. Jestem 

rodzinna, koleżeńska,  umiem się szczęśliwie dogadać 

z każdym i zawszę będę łagodzić kłótnie wokół mnie. 

Przy moim pogodnym usposobieniu wszystko staram 

się przyjmować z cierpliwością, a niecierpliwie się 

tylko wtedy gdy nie mam pracy! Uwielbiam gotować  

i uwielbiam dzieci – u nas w domu zawsze było małe 

przedszkole bo do moich dzieciaków przychodziły ich 

koleżanki i koledzy, teraz kręcą się ich dzieci – bo 

dom musi być pełen ludzi – dziś w ciągu godziny przy-

szło 12 osób ale tylko to  ma sens! Jeśli staram się być 

z innymi… praca sama przychodzi. Ktoś podpowie, że  

ktoś inny potrzebuje tego czy tamtego gdzieś nawet 

na drugim końcu Polski, podsunie pomysł, umówi  

z potencjalnym klientem… Taka poczta pantoflowa 

bywa najskuteczniejsza… bo ja uwielbiam pracować. 

Mogę dzień i noc siedzieć nad zleceniem, nie czuję 

zmęczenia wtedy kiedy tworzę. A kiedy komuś ofiaro-

wuję coś od siebie mam nadzieje, że haftuje swoje 

imię w jego pamięci. Może ktoś zerknie na moją pra-

cę, ciepło o mnie pomyśli… Mam mnóstwo znajo-

mych, przyjaciół – dbam o te więzi. 

 

Próbowałaś kiedyś policzyć ile wykonałaś sztanda-

rów, ornatów… 
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Czy kiedykolwiek próbowałaś policzyć ile razy trzeba 

wbić igłę, żeby wyhaftować sztandar…. 

Małgorzata Grzelak: To są tysiące, tysiące wkłuć! 

Centymetry bardzo wolną się wypełniają haftem. Gdy 

odnawiałam starą kapę liturgiczna to dwa miesiące 

dzień  w dzień pracowałam po kilkanaście godzin. Ale 

ja uwielbiam haftować jedwabiem – cieniować twa-

rze, wyszywać tarcze herbowe… nigdy mi się to nie 

znudzi.  

 

Zalewa nas taśmowa produkcja, maszyny zastępują 

najbieglejszych rzemieślników – czy Twoim zada-

niem jest szansa na odroczenie się w pełni sztuki ha-

ftu artystycznego  

Małgorzata Grzelak: Nie zaprzeczę – nie raz zdarzały 

mi się fatalne okresy – mimo, że firmę prowadzę od 

1981 roku. Wydawało się, że to już koniec, że upa-

dam… i tłumaczyłam sobie wtedy, że jestem bogata 

bo… robię tak niesamowite rzeczy. W Średniowieczu 

haftowanie było bardziej cenione niż… malarstwo. 

W kolejnych wiekach haftowały królowe, księżne. 

Jeszcze sto lat temu haftowanie było stałym punktem 

edukacji młodych panien. Te czasy dawno minęły. Ale 

za to spotkał mnie ten zaszczyt, że jako skromna oso-

ba mogę robić coś, co było domeną arystokratek. 

Trzeba być pogodnym, wesołym, brać co przyniesie 

życie ale zawsze terminowym, nigdy nie wolno mi się 

spóźniać – to moja dewiza! Można powiedzieć, że 

komputerowe hafty nas zniszczyły – choć mnie osobi-

ście, aż tak bardzo nie przeszkadzają. Są doskonałe 

do haftowania drobnej galanterii:  sportowych em-

blematów, czapek, proporczyków itd. ale nigdy nie 

zastąpią ręcznej pracy przy konserwacji czy tworzeniu 

naprawdę niepowtarzalnego wzoru. A „chińszczyzna” 

ani „komputerówka” mnie aż tak nie dotknie bo moi 

klienci cenią inne wartości i wiedzą czego mogą wy-

magać ode mnie. Oni rozumieją, jak wyjątkowa to 

praca, wymagająca czasu, cierpliwości. Nie da się ma-

szynowo naprawić zabytkowej tkaniny. A klienci chcą 

za taką niepowtarzalność zapłacić. Podobnie jest ze 

sztandarami – nie wyobrażam sobie aby maszynowo 

go haftować  skoro uosabia ducha organizacji, insty-

tucji… to jest po prostu historia wpleciona igłą mię-

dzy nitki osnowy… Dlatego do pracy ze sztandarem 

podchodzę z takim szacunkiem.  

 

O czym marzysz? 

Małgorzata Grzelak: Chciałabym podreperować tro-

chę zdrowie – przeforsowałam rękę i między opera-

cjami gorzej mi się pracuje ale mam nadzieję, że 

szybko wrócę do formy. A co – z wielkich planów? 

Moim największym marzeniem jest utworzenie szko-

ły haftu dla osób niepełnosprawnych. Bardzo często 

te osoby mają ukryte zdolności plastyczne i ogromny 

spokój w sobie. Uczyłam je haftowania stuł, obrusów, 

elementów wyposażenia kościołów. Współpracuję do 

dziś z wieloma z tych osób i mogę obserwować jaka 

to jest dla nich ogromna satysfakcja, że są komuś po-

trzebni, że docenia się ich pracę! Nawet jeśli coś zro-

bią niedokładnie nic nie mówię, wolę sama w domu 

poprawić… ale za to widzę niesamowitą radość w ich  

oczach! Jak to ich podbudowuje, jaką to daje siłę… 

którą potem od nich dostaje w zamian! To jest to – 

pomagać by w zamian dostawać coś niesamowitego, 

coś czego nie można przeliczyć na żadne pieniądze! 
 

Rozmawiała: 
Marzena Rutkowska-Kalisz 

TAŃCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ... 

Zdjęcia dzięki uprzejmości ZRP 
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 Na egzaminie praktycznym zdające wykonywały 

4 wylosowane zadania egzaminacyjne, wśród których 

do wykonania był bukiet okolicznościowy - 1 z 3 róż-

nych typów - połowa kuli, wierzchołek kuli lub łuk, 

ponadto wieniec rzymski o średnicy 60 cm, przygoto-

wanie roślin do różnego typu prac (drutowanie, dru-

towanie z taśmowaniem, pęczkowanie) oraz praca 

kompleksowa składająca się z części pisemnej i prak-

tycznej.  

 W części pisemnej należało wykonać kolorowy 

rysunek w 2 rzutach, kosztorys, podać listę potrzeb-

nego materiału roślinnego i technicznych, opis tech-

nologiczny z uzasadnieniem. W części praktycznej 

zdające wykonywały zaprojektowaną pracę.  

 Po zakończeniu etapu praktycznego odbył się 

etap teoretyczny składający się z części pisemnej  

i ustnej. Wszystkie zdające pozytywnie przeszły przez 

poszczególne etapy egzaminu, zdały egzamin i uzy-

skały świadectwa czeladnicze.  

PIERWSZY EGZAMIN W ZAWODZIE FLORYSTA 
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 Zawód florysta od niedawna znajduje się na 

liście rzemiosł, gdyż dziedzina ta rozwinęła się dopie-

ro w ostatnich latach. Florysta tworzy kompozycje 

kwiatowe zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych, 

wykonuje wiązanki okolicznościowe z okazji np. ślu-

bu, komunii czy chrzcin. Potrafi również stworzyć de-

koracje z roślin suszonych lub doniczkowych oraz 

kompozycje mieszane. Profesjonalni floryści z doku-

mentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe są 

osobami poszukiwanymi w każdej kwiaciarni i firmie 

organizującej wystrój na przyjęcia. 

 Nauka tego zawodu jest możliwa w rocznych 

szkołach policealnych, na kursach zawodowych oraz 

w procesie pracy. Do egzaminu czeladniczego i mi-

strzowskiego mogą być dopuszczone osoby, które 

posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe oraz 

spełnią dodatkowe warunki wynikające z rozporzą-

PIERWSZY EGZAMIN W ZAWODZIE FLORYSTA 

dzenia. m.in. ukończyły kurs lub wykonywały zawód 

przez co najmniej 3 lata. 

 Osoby zainteresowane udziałem w kursie przy-

gotowującym do egzaminu czeladniczego lub mi-

strzowskiego zachęcamy do odwiedzin strony inter-

netowej Polskiej Szkoły Florystycznej w Poznaniu 

www.psf.pl 

 Gorąco zachęcamy do zgłaszania się na egzami-

ny w tym zawodzie i potwierdzenia kwalifikacji! 

 

Uczestniczyła i opracowała: 
Iwona Derda 

Zdjęcia dzięki uprzejmości Polskiej Szkoły Florystycznej w poznaniu  

http://www.psf.pl
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 Stolarz wykonuje z drewna elementy budowlane, 

meble i przedmioty codziennego użytku. Zawód ten cieszy 

się wysokim statusem społecznym i ma długą tradycję. 

Pierwszy w Polsce cech stolarski powstał w 1489 roku  

w Krakowie. Rozwój meblarstwa nastąpił wraz z rozwojem 

miast, a tym samym z rozwojem mieszczaństwa. Pierwszą 

szkołę meblarstwa stworzył w 1750 roku Stanisław Konar-

ski. Do znanych stolarzy zalicza się, m.in. Jan Jakub Simm-

ler (1791–1872) - polski rzemieślnik, produkujący meble  

o wysokim poziomie artystycznym i technicznym. 

 Stolarz wykonuje i konserwuje elementy drewniane 

używane w budownictwie, np. schody, drzwi, okna, szafy 

wnękowe, meble zwykłe oraz ozdobne, drewniane przed-

mioty codziennego użytku, np. ramy do obrazów, odnawia 

i konserwuje drewniane antyki. 

 W ramach wykonywanych zadań zawodowych 

tworzy elementy drewniane lub drewnopodobne na pod-

stawie dokumentacji, rysunków technicznych lub 

własnych projektów. Stolarz dobiera odpowiednie gatunki 

drewna lub materiały drewnopodobne, kleje, pokosty, 

farby i lakiery w zależności od ich właściwości i od przez-

naczenia. Precyzyjnie wycina i łączy elementy mebli, 

okleja meble fornirem lub wykonuje meble z płyt lami-

nowanych przy pomocy różnego sprzętu (mechanicznego 

lub ręcznego). Szlifuje i lakieruje powierzchnie drewniane 

lub drewnopodobne, montuje je w przewidzianym 

miejscu. Zajmuje się rekonstrukcją oryginalnych, 

zabytkowych mebli, odtwarza brakujące elementy, 

konserwuje i odpowiednio zabezpiecza przed szkodnikami 

czy dalszym zepsuciem. Stolarz posługuje się narzędziami 

ręcznymi (piły, dłuta, wiertła, młotki itp.) oraz obrabiar-

kami do drewna (pilarki, wyrzynarki, wiertarki, strugarki, 

szlifierki). 

 Do typowych czynności wykonywanych przez stolar-

za należy: wycinanie elementów drewnianych, łączenie 

elementów za pomocą kleju, śrub, gwoździ lub zszywek, 

szlifowanie, heblowanie, frezowanie, okleinowanie, 

lakierowanie, bejcowanie lub malowanie powierzchni 

drewnianych, montowanie okuć metalowych, mon-

towanie mebli i przymocowywanie ich do ścian. Zawód 

stolarza wymaga dużej wiedzy na temat różnorodnych 

gatunków drewna, oceny ich jakości, właściwości i przez-

naczenia oraz rodzajów połączeń: stałych (na klej) lub 

rozłącznych (kołkowych, wpustowych). Osoba pragnąca 

pracować w tym zawodzie powinna posiadać wyobraźnię 

przestrzenną, zdolności manualne i uzdolnienia 

artystyczne. Ponadto ważne są również zdolności ma-

tematyczne potrzebne przy wykonywaniu obliczeń (także 

dobra znajomość geometrii), umiejętność sporządzania, 

odczytywania rysunków technicznych, dokładność  

i cierpliwość. Od stolarza wymaga się dobrego wzroku  

i umiejętności rozróżniania barw. 

   W czasie pracy stolarz musi koncentrować się na 

wykonywanych czynnościach ze względu na  używanie 

wielu niebezpiecznych urządzeń i preparatów chemicz-

nych. Szczególne niebezpieczeństwo stwarzają ręczne na-

rzędzia i obrabiarki do drewna, które w wyniku nieostroż-

nego użytkowania mogą powodować urazy rąk, które  

w skrajnych przypadkach mogą zakończyć się amputacjom 

koniczyn. Niebezpieczne są również opiłki i odpady drew-

na powodujące zwłaszcza podrażnienia błon śluzowych  

i oczu. Środki chemiczne mogą wywoływać uczulenia lub 

zatrucia oparami. Z kolei wysiłek fizyczny oraz wielogo-

dzinna praca w niewygodnej pozycji może być powodem 

bólów kręgosłupa i choroby zwyrodnieniowej stawów. 

Dodatkowo szkodliwym czynnikiem jest hałas. 

  Stolarze mogą pracować na placach budowy, w du-

żych fabrykach mebli, małych zakładach stolarskich lub 

własnych warsztatach.     

                     Opracowała: 
  Iwona Derda 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cech_rzemios%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Meblarstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszcza%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Meblarstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Konarski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Konarski
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Jakub_Simmler&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Jakub_Simmler&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82%C4%85czenie_klejowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82%C4%85czenie_ko%C5%82kowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82%C4%85czenie_wpustowe
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 Poprzez ofertę 50 godzin szkoleń komputero-

wych (m.in. pakiet MS Office/obsługa Internetu) oraz 

10 z zakresu tzw. ”przedsiębiorczości” (m.in. ważne 

dla przedsiębiorcy strony www/podstawy sprzedaży  

i autoprezentacji), 50 mikro i małych przedsiębiorstw 

z terenu województwa wielkopolskiego zwiększyło 

swoją konkurencyjność. 

 W projekcie wzięły udział 54 osoby (było to  

9 kobiet i 45 mężczyzn). Szkolenia przeznaczone były 

dla osób powyżej 50 roku życia. Najmłodsze osoby 

miały ukończone 50 lat, najstarsza 79 „wiosen”. Śred-

nia wieku wyniosła 61 lat. Jak widać na naukę nigdy 

nie jest za późno! 

 Przedsiębiorstwa objęte wsparciem wywodziły 

się z branż: budownictwo, spożywcza, motoryzacyj-

na, stolarsko-meblarska, metalowa. Prym wiodła 

branża budowlana, z której wywodziło się ponad 40% 

uczestników. Wybór takich, a nie innych obszarów, 

został podyktowany wskazaniem ich przez badanie 

WUP Poznań, jako branż kluczowych dla rozwoju wo-

jewództwa wielkopolskiego w 2011 roku. Stąd też 

wyżej wymieniona proporcja w ilości mężczyzn i ko-

biet w projekcie – są to branże „typowo męskie”. 

 Uczestnicy przyznali, że szkolenia zwiększyły 

konkurencyjność ich firm oraz bardzo dobrze oceniło 

zarówno merytoryczną, jak i organizacyjną stronę 

szkoleń. Uczestnicy uznali, że udział w projekcie po-

może w usprawnieniu działania ich przedsiębiorstwa, 

że znajomość obsługi komputerów wpłynie na zwięk-

szenie ich poczucia kompetencji zawodowych oraz na 

wzrost motywacji do doskonalenia zawodowego  

a także że dzięki projektowi pokonają barierę posługi-

wania się nowoczesnymi technologiami. 

 Najwięcej uczestników mieszka i prowadzi dzia-

łalność w obszarze miasta Poznań i powiatu poznań-

skiego. Jednak uczestnicy pochodzili także z powiatu 

 W czerwcu 2013 roku Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu zakończyła realizację projektu 

„Nowoczesny Rzemieślnik”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
 

Konkurencyjni i pewni swoich umiejętności  
komputerowych –  
zakończenie projektu „Nowoczesny Rzemieślnik” 

PROJEKT „NOWOCZESNY RZEMIEŚLNIK” ZAKOŃCZONY! PROJEKT „NOWOCZESNY RZEMIEŚLNIK” ZAKOŃCZONY! 
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międzychodzkiego; gnieźnieńskiego; średzkiego; go-

styńskiego; czarnkowsko-trzcianeckiego; słupeckiego. 

Przyczyną takiego podziału terytorialnego był z pew-

nością fakt, iż szkolenia odbywały się w Poznaniu. Jak 

widać, nie wszystkich zniechęciła do udziału w pro-

jekcie konieczność dojeżdżania raz w tygodniu do 

centrum Poznania. 

 Wśród uczestników dominowało wykształcenie 

średnie - 44 osoby to osoby z wykształceniem co naj-

wyżej średnim, w tym 7 kobiet i 37 mężczyzn, co ma 

związek ze strukturą wykształcenia osób zajmujących 

się rzemiosłem.  

 Projekt zakończył się sukcesem. Wielką nagro-

dą była dla nas satysfakcja uczestników, którzy za 

każdym razem z żalem kończyli proces szkoleniowy; 

nawiązali nowe przyjaźnie i kontakty zawodowe. Naj-

ważniejsze jednak, że przedsiębiorcy 50+ zyskali no-

we kompetencje, dzięki którym, jak sami przyznają, 

czują się pewniej we współczesny skomputeryzowa-

nym świecie.  

 Nie zamierzamy poprzestać na projekcie 

„Nowoczesny Rzemieślnik”. Ponieważ niemal wszyscy 

uczestnicy zgłosili potrzebę kontynuowania nauki ob-

sługi komputera (część już na własną rękę przystąpiła 

do innych dostępnych na rynku szkoleń i kursów), 

oraz nie wszyscy zainteresowani kwalifikowali się do 

wzięcia udziału akurat w tych szkoleniach, WIR za-

mierza starać się o kolejne, współfinansowane przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, kursy komputerowe. Już teraz serdecz-

nie Państwa na nie zapraszamy! 
 

Kierownik projektu: 
Natalia Krzyżan 

PROJEKT „NOWOCZESNY RZEMIEŚLNIK” ZAKOŃCZONY! 

DEBATA Z OBYWATELAMI O PRZYSZŁOŚCI UE 

 Spotkanie było nie lada gratką dla wszystkich 

euroentuzjastów, gdyż poza zaangażowaną widownią 

(m.in. przedstawiciele: rządu, Parlamentu RP, Parla-

mentu Europejskiego, organizacji międzynarodo-

wych, organizacji pozarządowych, sieci Europe Direct 

z całej Polski), na podium, w centrum debaty stanęli: 

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel 

Barroso, premier Tadeusz Mazowiecki, Wiceprze-

wodnicząca KE Viviane Reding i polska europosłanka 

Róża Thun. Moderatorem debaty był Michał Adam-

czyk, dziennikarz TVP. 

PROJEKT „NOWOCZESNY RZEMIEŚLNIK” ZAKOŃCZONY! 

Debata z obywatelami krokiem w europejską przyszłość 

Zdjęcia :   http://europa.eu/index_pl.htm 

 11 lipca w Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik, razem z 500 innymi gośćmi, pracow-

nicy Punktu Europe Direct – Poznań przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej, uczestniczyli  

w debacie „Dialog obywatelski o przyszłości UE”. 
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 Debata była częścią „Dialogu Obywatelskiego” 

w Unii Europejskiej, w ramach którego podobne spo-

tkania z obywatelami odbywają się we wszystkich 

krajach UE już od 2012 roku. 

 Podczas debaty padały pytania zarówno z wi-

downi jak i odtwarzane były video-pytania, przygoto-

wane wcześniej za pośrednictwem Przedstawiciel-

stwa KE w Polsce. Obywatele byli ciekawi wielu róż-

nych kwestii. Jednak najwięcej wątpliwości dotyczyło 

tematów oscylujących wokół hasła „kryzys”  

i „bezrobocie wśród młodych”. 

 Poruszano też kwestie europejskiej solidarno-

ści, którą zebrani na widowni uznali za jedną z naj-

ważniejszych wartości samej Unii i 28 państw euro-

pejskich, które w tejże integracji uczestniczą. Z pew-

nością nie bez związku jest fakt, iż Polska jest naj-

większym beneficjentem unijnych funduszy struktu-

ralnych, dzięki którym osiągnęliśmy niebywały skok 

gospodarczy i cywilizacyjny.  

 Na spotkaniu uwidaczniano także rolę Parla-

mentu Europejskiego i zbliżających się (maj 2014 r.) 

wyborów do Parlamentu Europejskiego (aż 89% ze-

branych na sali zadeklarowało, że zagłosuje w przy-

szłorocznych wyborach; dla porównania w wyborach 

do PE w 2009 r. frekwencja w Polsce wyniosła niecałe 

25%). 

 Najmocniej podkreślano jednak wagę nas 

wszystkich, obywateli europejskich, w kształtowaniu 

wspólnej przyszłości Unii Europejskiej. Przypomniano, 

iż fundamentem Unii Europejskiej nie jest tylko go-

spodarka, ale idea pokoju i jedności w Europie. Euro-

pa potrzebuje świadomych swych praw i aktywnych 

politycznie Europejczyków, gdyż tylko wtedy będzie 

mogła nadal się rozwijać. Tylko poprzez współpracę, 

mówiąc jednym głosem i mając ujednolicone przepisy 

prawne, możemy efektywnie konkurować z innymi 

„globalnymi graczami”. Rezultatem debat obywatel-

skich powinno być wskazanie, czego oczekują od poli-

tyków obywatele, jakie i jak wprowadzać zmiany, by 

były one odzwierciedleniem woli większości. Byliśmy 

więc świadkami namiastki demokracji w wymiarze 

europejskim.  

Fotorelację z tego wydarzenia można obejrzeć na 

stronie  

http://ec.europa.eu/polska/news/130711_reding_pl.htm  

FOTO:   http://europa.eu/index_pl.htm 

DEBATA Z OBYWATELAMI O PRZYSZŁOŚCI UE 

http://ec.europa.eu/polska/news/130711_reding_pl.htm
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