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W tym numerze: 

Droga Braci Rzemieślnicza! 
 
„ Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się zeń i weselmy!”( Ps.118,24) 
 
 Dobiega końca Wielki Post, czas sprzyjający uważnej rewizji życia w skupie-
niu, modlitwie i pokucie. 
 Kolejny raz pragniemy „uporządkować” swoje sprawy, wyjaśnić nieporozumie-
nia, nawiązać prawdziwe międzyludzkie relacje, by, w dobie kryzysu ekonomicznego 
nie dotknął nas kryzys współczucia, kryzys zaufania i gotowości do wzajemnej pomo-
cy.  
 Za kilka dni uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, uroczystość, która na-
pełnia Bożą radością i szerzej otwiera nasze oczy dla rodziny, dla przyjaciół, współ-
pracowników.  
 Wierząc w Zmartwychwstanie Jezusa mamy stawać się nowymi ludźmi, bo ze 
Zmartwychwstania płynie nadzieja, że Chrystus obdarzy nas mocą przezwyciężania 
słabości, że pomoże wypełnić trudne wymagania moralne oraz natchnie otuchą i mę-
stwem na każdy dzień. 

Przeżywając wraz z Wami tajemnice paschalne Chrystusa, życzę Wam z 
całego serca konsekwentnego budowania Waszego życia zawodowego i rodzinnego, 
Waszych radości i nadziei na Jezusie Chrystusie, naszym Zmartwychwstałym Panu. 
Niech On będzie Waszą mocą i siłą na każdy dzień. 
 Zapewniając o modlitwie w Waszych intencjach, udzielam Wam płynącego z 
serca Bożego błogosławieństwa. 

ks. Tadeusz Magas 
kapelanStowarzyszenia  
Rzeźników i Wędliniarzy RP 

Look zaproszenie 7 

Koncert zaproszenie 8 

Punkt Konsultacyjny 9 

Subskrypcja  10 

Z okazji nadchodzących Świąt życzymy Państwu zdrowia, po-
myślności, siły by przeciwstawiać się trudnościom dnia codzien-
nego i wielu, wielu wspaniałych chwil spędzonych z najbliższymi. 
Oby świąteczny czas dał nam nie tylko wytchnienie ale i nadzieję, 
że przetrwa w zwyczajnej, ludzkiej życzliwości znacznie dłużej…. 
 
 
Wszystkiego najlepszego!!! 
 
 

Jerzy Bartnik  Tomasz Wika 
Prezes Izby             Dyrektor Izby 

Warto być 8 

http://www.irpoznan.com.pl/
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Nowe zasady przeprowadzania kontroli w firmach 

Od 7 marca 2009r. zmianie uległy 
zasady przeprowadzania kontroli w 
firmach. Zmiany wprowadzono 
Ustawą z 19 grudnia 2008r. o 
zmianie ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej oraz zmianie 
niektórych innych ustaw /Dz. U. z 
2009r. nr 18, poz. 97/. 
Podstawowe zmiany to: 
1. Przedsiębiorca – poza wymie-
nionymi w ustawie kilkoma przy-
padkami - musi zostać powiado-
miony o zamiarze wszczęcia kon-
troli i dopiero po 7 dniach od dorę-
czenia mu zawiadomienia /nie póź-
niej niż po 30 dniach/ można przy-
stąpić do czynności kontrolnych. 
2. W zawiadomieniu o kontroli musi 
być określony zakres kontroli poza 
który kontrolujący nie może wycho-
dzić w swoich działaniach. 
3. Sformalizowano moment przy-
stąpienia do kontroli i poza nielicz-
nymi przypadkami kontrolujący 
musi okazać poza legitymacją upo-
ważniającą do kontroli również 
pisemne upoważnienie organu 
kontrolnego, które powinno zawie-
rać datę rozpoczęcia kontroli i pla-
nowana datę zakończenia. 
4. Ograniczono czas trwania kon-
troli, kontrola jednego organu kon-
trolnego w ciągu roku nie może 
przekraczać łącznie: 

12 dni roboczych w mikro-

przedsiębiorstwach, 
18 dni roboczych w małych 

przedsiębiorstwach, 
24 dni roboczych w średnich 

przedsiębiorstwach, 
48 dni roboczych w pozostałych. 
Planowany czas trwania kontroli 
może być przedłużony z przyczyn 
niezależnych od kontrolerów, ale 
musi być uzasadniony na piśmie i 
wpisany do książki kontroli i musi 
również mieścić się w określonych 
przedmiotową ustawą czasokre-
sach. 
5. Przedłużenie czasu trwania kon-
troli możliwe jest także, jeżeli w 
toku kontroli zostanie ujawnione 
zaniżenie zobowiązania podatko-
wego lub zawyżenie straty w wyso-
kości w wysokości przekraczającej 
10% kwoty zadeklarowanego zo-
bowiązania podatkowego lub stra-
ty, albo w przypadku  ujawnienia 
faktu niezłożenia deklaracji pomi-
mo takiego obowiązku. Powyższe 
przedłużenie musi być pisemnie 
uzasadnione, wpisane do książki 
kontroli. Przedłużenie kontroli z 
powyższych powodów nie może 
spowodować przekroczenia dwu-
krotności czasów kontroli określo-
nych powyżej. 
6. W przypadku jeżeli wyniki kon-
troli wykazały rażące naruszenie 
przepisów prawa przez przedsię-

biorcę to można prze-
prowadzić powtórna 
kontrolę w tym samym 
zakresie tematycznym 
w danym roku w wy-
miarze czasowym do siedmiu dni, 
których nie wlicza się do podstawo-
wych, określonych w Ustawie cza-
sokresów kontroli. 
7. Dowody uzyskane z narusze-
niem przepisów podczas kontroli w 
firmie nie mogą być dowodem w 
postępowaniu przeciwko przedsię-
biorcy. 
8. Czynności kontrolne mogą być 
wykonywane w obecności kontrolo-
wanego przedsiębiorcy, osoby 
upoważnionej przez niego, innego 
pracownika przedsiębiorcy lub 
świadka, którym powinien być 
funkcjonariusz publiczny. 
9. Każda kontrola powinna być 
wpisana do książki kontroli, w 
książce kontroli należy również 
wpisać fakt przedłużenia czasu 
trwania kontroli z przyczyn nieza-
leżnych od kontrolującego. 
10. Kontrola w siedzibie firmy lub w 
miejscu wykonywania działalności 
gospodarczej powinna być prowa-
dzona  w godzinach pracy lub w 
czasie faktycznego wykonywania 
działalności. Czynności kontrolne 
nie mogą zakłócać pracy w firmie. 

W i e s ła w  R a t a j c z a k  

Wysokość maksymalnych stawek świadczenia urlopowego oraz odpisów na Zakła-

dowy Fundusz  Świadczeń Socjalnych w 2009 r. 

Podstawa:  2.666,77 zł.  - prze-
ciętne wynagrodzenie za II półro-
cze 2008 r. /Mon. Pol. Nr 11, poz. 
138/.    
 

Pracownicy pełnozatrudni/37,5%/  -  
1000.04 zł. 

Pracownicy młodociani zatrudnieni 
w celu nauki zawodu: 

 I rok /5%/  - 133,34 zł. 
 II rok /6%/  -  160,01 zł. 
 III rok /7%/  -  186,67 zł. 
Pracownicy zatrudnieni w szcze-

gólnie uciążliwych warunkach 
pracy /50%/  - 1.333,39 zł. 

Emeryci i renciści  będący pod 
opieką zakładu pracy /6,25%/  -  
166,67 zł. 

Fakultatywny odpis na zatrudnio-
nych pracowników  o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu  
niepełnosprawności /37,5%
+6,25%/  -  1.166,71 zł. 

 

Podstawa prawna: Art. 3, 4 i 5 
Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o 
zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych /Dz. U. z 1996 r. Nr 70, 
poz. 335 z późn. zm./. 

Warunki płatności na 
ZFŚS: odpisy wpłacać 
należy na wyodrębniony 
rachunek bankowy w 
terminie do 30 września 
2009 r., w tym – 75% do 1 czerwca 
br. 
 
 

W i e s ła w  R a t a j c z a k  
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Wybory do Parlamentu Europejskiego już niebawem 

Punkt Informacyjny Euro-

pe Direct – Poznań dzia-

łający przy Wielkopolskiej 

Izbie Rzemieślniczej w 

Poznaniu zajmuje się różnymi zagad-

nieniami dotyczącymi Unii Europej-

skiej, jednym z zadań jest także infor-

mowanie o zbliżających się Wyborach 

do Parlamentu Europejskiego. W 

pierwszym tygodniu czerwca miliony 

Europejczyków skorzystają ze swoje-

go prawa do głosowania na posłów do 

Parlamentu Europejskiego.  

W niedzielę, 7 czerwca 2009 roku, 

Polacy wybiorą 50 eurodeputowa-

nych, a w 27 krajach UE w sumie 736 

posłów do Parlamentu Europejskiego 

zostanie wybranych pomiędzy 4 a 7 

czerwca 2009. Liczba ta została okre-

ślona przez Traktat Nicejski. 

UE nie ma jednolitego prawa wy-

borczego w odniesieniu do tych wybo-

rów i wiele szczegółów decyduje się 

na szczeblu krajowym. Niemniej jed-

nak, ustanowiony został podstawowy 

zbiór zasad, który gwarantuje, że 

wszyscy posłowie wybierani są w po-

wszechnym, wolnym, tajnym i propor-

cjonalnym głosowaniu. 

Ogólne zasady wyborów przedstawi-

cieli do Parlamentu Europejskiego w 

powszechnych wyborach bezpośred-

nich, określa akt dołączony do decyzji 

Rady z 1976 roku, ze zmianami z 200-

2 roku, jednakże szczegółowa proce-

dura wyborcza w każdym państwie 

członkowskim podlega przepisom 

krajowym. 

Posłowie do Parlamentu Europejskie-

go są wybierani na zasadzie propor-

cjonalnej z zastosowaniem systemu 

list lub pojedynczego głosu podlegają-

cego przeniesieniu w bezpośrednich, 

wolnych i tajnych wyborach powszech-

nych. 

Biorąc udział w Wyborach wybieramy 

osoby, które wpłyną na przyszłość 

blisko 500 milionów Europejczyków w 

najbliższych 5 latach.  

Głosowanie w wyborach do Parlamen-

tu Europejskiego jest naszym podsta-

wowym prawem jako obywatela euro-

pejskiego i oznacza to, że nasze zda-

nie ma wpływ na sposób, w jaki działa 

Unia. 

Wybrane przez nas osoby – Europar-

lamentarzyści, to ważni posiadające 

szerokie uprawnienia uczestnicy pro-

cesu podejmowania decyzji w Unii 

Europejskiej. Głosują oni nad osta-

tecznym kształtem unijnych aktów 

prawnych, które mają wpływ na co-

dzienne życie, niezależnie od tego czy 

dotyczą one jedzenia na naszych sto-

łach, naszego koszyka na zakupy, 

jakości powietrza, które wdychamy, 

czy bezpieczeństwa zabawek dla na-

szych dzieci. Większość aktów praw-

nych dotyczących naszego codzienne-

go życia, powstaje w wyniku wspól-

nych prac posłów i ministrów na 

szczeblu Unii Europejskiej. Wiele, a 

może nawet większość aktów praw-

nych obowiązujących w naszym kraju 

stanowi transpozycję prawodawstwa 

europejskiego, nad którym głosowali 

Europosłowie – nasi przedstawiciele. I 

nie są to tylko akty prawa, ale pienią-

dze na nowe drogi, czystsze plaże, 

badania naukowe, edukacja i pomoc 

rozwojowa. Posłowie = Parlamentarzy-

ści  decydują też o przeznaczeniu 

unijnych pieniędzy.  

Tak wiec warto pamiętać, że to MY 

decydujemy o przyszłym kształcie 

Europy!!!  

B o g u m i ł a  F r ą c k o w i a k  

Co d alej z  r efor mą oświaty zawod owej?  M a r z e n a  R u t k o w s k a - K a l i s z  

16 marca w Wielkopolskiej Izbie 
Rzemieślniczej w Poznaniu odbyło 
się spotkanie poświęcone nieko-
rzystnym zmianom jakie przewidu-
je planowana reforma szkolnictwa 
zawodowego.   
  
W spotkaniu uczestniczyli wielko-
polscy posłowie zajmujący się pro-

b l e m a t y k ą 
o ś w i a t o w ą , 
d y r e k t o r z y 
szkół ponad-
gimnazjalnych, 
a także przed-
s t a w i c i e l e 
władz oświato-
wych. Gości 
przywitał Pre-
zes Jerzy Bart-
nik, a w temat 
dyskusji wpro-

wadził zebranych Maciej Prószyń-
ski Dyrektor Zespołu Oświaty Za-
wodowej i Problematyki Społecznej 
ZRP. W swoim wystąpieniu pokre-
ślił jak niekorzystne z punktu wi-
dzenia ucznia, a także jego przy-
szłego pracodawcy jest planowane 
skrócenie praktycznej nauki zawo-
du, która w dodatku miałaby 

się  rozpoczynać dopiero w drugim 
roku nauki. A nie są to niestety 
jedyne uchybienia przewidywanych 
zmian systemu kształcenia zawo-
dowego…W zgodnej opinii dysku-
tantów szkolnictwo zawodowe, 
które już w tej chwili zdaje się być 
przez resort edukacji traktowane 
po macoszemu może znaleźć się 
w jeszcze trudniejszej sytuacji, a 
efekty tych niekorzystnych zmian 
bardzo szybko dadzą o sobie znać 
na rynku pracy. Obawy środowiska 
w pełni potwierdzali posłowie , któ-
rzy zabrali głos w dyskusji. Szcze-
gólnie wiele krytycznych uwag mia-
ła Krystyna Łybacka była Minister 
Edukacji Narodowej. Podkreślała z 
całą mocą ,że nowoczesne kształ-
cenie zawodowe wymaga niezbęd-
nych nakładów i nie ma odwrotu od 
tego kierunku myślenia.  
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Co d alej z  r efor mą oświaty zawod owej? cd  

Jednocześnie musimy sobie uzmy-

słowić ,że nie wolno nam powielać 
błędów, z którymi teraz boryka się 
Europa Zachodnia. Tam także po-
chopnie zreformowano system 
kształcenia zawodowego , a dziś 
brakuje im wykwalifikowanych pra-
cowników. Bardzo dobitnie podkre-
ślała też, jak ważne jest uświado-
mienie młodzieży ,że wybranie tej 

drogi edukacji wcale nie zamyka w 
przyszłości akade-
mickiej ścieżki 
kariery. Minister 
Łybacka zapropo-
nowała także by w 
Poznaniu , w sie-
dzibie Izby zorga-
nizować wyjazdo-
we posiedzenie 
Komisji Edukacji 
Sejmu. Pomysł 
posłanki SLD po-
parł Piotr Waśko z 

PO, który na co dzień współpracuje 
z nią w tej właśnie komisji. 
Dyrektorzy szkół obecni na spotka-
niu także nie szczędzili słów krytyki 
pod adresem autorów planowa-
nych reform. Szczególnie oburzył 
ich pomysł zakładający ,że w 
pierwszym roku nauki wszyscy 
uczniowie mają jednakowy pro-

gram – dopiero od drugiego roku 
ma następować rozdział na 
uczniów przygotowywanych do 
dalszej nauki i matury i tych , któ-
rzy zakończa edukację w profilu 
zawodowym . Podkreślali ,że jest 
to znacząca dyskryminacja 
uczniów gorzej przygotowanych , a 
rzekomy rok wyrównawczy jest  w 
praktyce fikcją. Autorytatywne se-
lekcjonowanie młodych ludzi po 
pierwszej klasie jest krzywdzące i 
niepotrzebnie tworzy sztuczne po-
dzia ły  wśród społeczności 
uczniowskiej.  
Zebrani podkreślali  że bardzo liczą 
na to, iż krytyczne uwagi za po-
średnictwem posłów w porę dotrą 
do twórców reformy.  
 
 
 
Galeria WIR 

Targ i ed ukacy jne  I w o n a  D e r d a  

W dniach 13-15 marca 2009r. 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza 
w Poznaniu wraz z Cechami z mia-
sta Poznania uczestniczyła w XIII 
edycji Targów Edukacyjnych odby-
wających się na terenie Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich. 
Naszym udziałem pragnęliśmy 
zachęcić młodzież do nauki cieka-
wego zawodu i uzyskania tytuły 
czeladnika, który zwiększa szanse 
na znalezienie dobrej pracy. 
Stoisko nasze cieszyło się ogrom-
nym zainteresowaniem z uwagi na 

uczestnictwo po raz 
pierwszy rzemieśl-
ników prezentują-
cych takie zawody 
jak piekarz, rzeźnik
-wędliniarz, fryzjer, 
wizażystka i witra-
żownik. Osoby te 
wykonywały na 
żywo niektóre czyn-
ności związane z 
zawodem, a odwie-
dzający mieli możli-

wość zobaczenia ich codziennej 
pracy. Piekarz urabiał ciasto, for-
mował kęsy i piekł na stoisku prze-
pyszne miniaturowe bułeczki, a 
rozciągający się po całej hali za-
pach świeżego pieczywa i możli-
wość degustacji przyciągały tłumy 
młodych ludzi. Fryzjerki czesały 
piękne fryzury na główkach trenin-
gowych, a bardziej zainteresowani 
mieli możliwość skorzystania z 
porad fryzjerskich, a także uczesa-
nia. Wizażystki wykonanywały pro-
fesjonalny makijaż, dobrany do 

typu urody, a ponad-
to udzielały cennych 
wskazówek, w jaki 
sposób ubierać się, 
czesać i malować, 
aby dobrze wyglądać. Witrażownik 
prezentował sposób wykonania 
artystycznych witraży, a rzeźnik-
wędliniarz częstował pysznymi 
wędlinami i opowiadał ciekawie o 
swojej pracy. 
Ponadto przez cały czas trwania 
targów wyświetlaliśmy prezentację 
multimedialną o zawodach, oraz 
rozdawaliśmy foldery opisujące 
zawody i specyfikę kształcenia w 
rzemiośle. Na stoisku byli obecni 
również przedstawiciele Izby i Ce-
chów, którzy udzielali wyczerpują-
cej informacji. 
Udział w targach dofinansowano 
ze środków Miasta Poznania. 
 
 
 
 
Galeria WIR 

http://www.irpoznan.com.pl/a/index.php?mi=3008&lang=C:\Documents%20and%20Settings\MACIEJEWSKA\Moje%20dokumenty\Moja%20muzyka
http://www.irpoznan.com.pl/a/index.php?mi=3007&lang=


 5 

 

I X Regionalny Konkurs BHP dla uczniów r zemiosła  

W dniu 26.03.2009 r. w siedzibie 
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej 
w Poznaniu odbyła się IX edycja 
Konkursu dla pracowników młodo-
cianych zatrudnionych w rzemiośle 
ze znajomości prawnej ochrony 

pracy oraz przepisów i zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy – etap 
regionalny. 
 
Konkurs jest wspólną inicjatywą 
Państwowej Inspekcji Pracy i 
Związku Rzemiosła Polskiego, 
którego celem jest upowszechnie-
nie wśród pracowników młodocia-
nych wiedzy dotyczącej ich praw i 
obowiązków oraz zagrożeń wypad-
kowych i chorobowych, które mogą 
wystąpić w ich miejscu pracy. 
 
Konkurs przebiega w dwóch eta-
pach: regionalnym i ogólnokrajo-

wym. Organizatorami konkursu na 
etapie regionalnym są: Wielkopol-
ska Izba Rzemieślnicza w Pozna-
niu i oraz Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Poznaniu, przy współpra-
cy Kuratorium Oświaty. Zdobywcy 

dwóch pierw-
szych miejsc 
na szczeblu 
regionalnym 
będą w maju 
tego roku 
uczestniczyli 
w etapie 
o g ó l no p o l -
skim konkur-
su, którego 
organizatora-
mi są Głów-
ny Inspekto-

rat Pracy, Związek Rzemiosła Pol-
skiego oraz Ministerstwo Edukacji 
Narodowej.  
 
W Konkursie wzięło udział 25 
uczniów z 5 szkół: 
  
Zespół Szkół Budowlanych w Po-
znaniu 
Zespół Szkół Budowlano – Drzew-
nych w Poznaniu 
Zespół Szkół Odzieżowych w Po-
znaniu 
Zespół Szkół Przemysłu Spo-
żywczego w Poznaniu 

Zespół Szkół Zawodowych w 
Wolsztynie 
  
Wszystkim uczestnikom wręczono 
pamiątkowe dyplomy, a finaliści 
otrzymali nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez Okręgowy Inspekto-
rat Pracy i Kuratorium Oświaty w 
Poznaniu. 
Przedstawiamy uczniów, którzy 
zajęli pierwszych sześć miejsc: 
 
I miejsce - Robert Styziński - 
awans do etapu ogólnopolskiego -
mechanik pojazdów samochodo-
wych - Zespół Szkół Budowlanych 
Poznań  
 
II miejsce - Łukasz Fornalczyk - 
awans do etapu ogólnopolskiego - 
technolog robót wykończeniowych 
– Zespół Szkół Budowlanych Po-
znań 
  
III miejsce – Krystian Buda – sto-
larz – Zespół Szkół Zawodowych 
Wolsztyn 
IV miejsce – Michał Lejmann – 
stolarz - Zespół Szkół Zawodowych 
Wolsztyn 
V miejsce – Jakub Adam – stolarz - 
Zespół Szkół Zawodowych Wolsz-
tyn 
VI miejsce – Daria Feder – fryzjer – 
Zespół Szkół Odzieżowych Poznań 
Galeria WIR 

Kapelan 

Najlepszy 

ksiądz wśród 

rzeźników i 

najlepszy 

rzeźnik wśród 

księży – tak 

żartobliwie 

bywa przed-

stawiany  ka-

pelan Stowarzyszenia Rzeźników i 

Wędliniarzy RP. Z księdzem Tade-

uszem Magasem o głowiźnie, na-

uczycielach zawodu i dyskretnej 

obecności rozmawia Marzena Rut-

kowska -  Kalisz. 

 

Co w życiu księdza było  pierwsze: 
kapłaństwo czy rzemiosło? 

Kiedy tak cofam się we wspomnie-

niach – zdecydowanie  kapłań-

stwo ! Pamiętam taką scenę – je-

stem jeszcze uczniem podstawów-

ki. Jestem z moim ówczesnym 

proboszczem w zakrystii i jako 

ministrant przygotowuje się do 

mszy. Stoję przy mszale i patrząc 

na proboszcza z niezwykłym przeko-

naniem mówię do niego – Ja też 

będę księdzem. Ta myśl może i 

gdzieś tam kiełkowała w podświado-

mości ale właśnie wtedy została tak 

głośno i stanowczo wypowiedziana.  

Pamiętam tę scenę do dziś. Oczywi-

ście ,że potem gdzieś została przy-

gnieciona codziennością i wymoga-

mi życia. się szybko samodzielnie 

utrzymać. A potem jak to w życiu 

bywa  - zadecydował dobry  traf.  

M a r z e n a  R u t k o w s k a - K a l i s z  

M a ł g o r z a t a  M a c i e j e w s k a  

http://www.irpoznan.com.pl/a/index.php?mi=3011&lang=
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Kapelan cd.  

Moi starsi koledzy , którzy się już tam 
uczyli , przysłali mi informację ,że w 
Krotoszynie jest Technikum Przemysłu 
Mięsnego. Zdecydowałem się do niej 
pójść i tak zaczęła się moja przygoda 
z rzeźnictwem. Byłem sprawny fizycz-
nie, silny więc na praktykach mogłem 
się wykazać, byłem na prawdę dobry 
w tym co robiłem. Nie ukrywam ,że 
byłem jednym z najlepszych uczniów 
w szkole i z powodzeniem startowałem 
w branżowych olimpiadach. Wciągną-
łem się całkowicie w tę branżę choć 
myśl o kapłaństwie cały czas mnie nie 
opuszczała. Mało tego  - wiele trudu 
kosztowało w tamtych czasach – a 
mieszkałem w internacie – wychodze-
nie na mszę  czy  katechezę. To wy-
magało wielu zabiegów i przychylności 
wychowawców. Pod koniec szkoły – 
myśl o kapłaństwie powróciła ze zdwo-
joną siłą.  
 
Ale jednocześnie ksiądz nie zaniedby-
wał poszczególnych etapów zawodo-
wego wykształcenia rzemieślniczego ? 
 
To jest tak trochę jak z pływaniem – 
jak się człowiek tego nauczy – to zo-
staje. Starałem się być na bieżąco z 
tym co się dzieje w branży , śledziłem 
nowinki, czytywałem pisma fachowe. 
W czasie studiów w seminarium pod-
czas  wakacyjnych przerw normalnie 
pracowałem w masarni. Kleryk w za-
kładach mięsnych – to może trochę 
brzmi dziwnie  ale tak było. Powiem 
więcej  - pracownicy wiedzieli ,że będę 
księdzem więc też dla nich moja obec-
ność była mobilizująca, a z pewnością 
łagodząco wpływała na nie zawsze 
parlamentarne słownictwo czy zacho-
wanie. Choć musieli przy mnie po-
wstrzymywać swoje rubaszne zacho-
wanie – to wiem ,że potem się tym 
chlubili że przy jednym stole pracowali 
z księdzem.  Miałem tez praktyki w 
Poznaniu , w różnych zakładach – 
więc i poznańskie środowisko nie było 
mi obce. Potem gdy zostałem księ-
dzem te znajomości odżyły – a Jacek 
Marcinkowski czy Aleksander Tecław 
bardzo szybko postarali się włączyć 
mnie w życie Wielkopolskiej Izby Rze-
mieślniczej i cechu rzeźników.  
 
Z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą  
jest Ksiądz zaprzyjaźniony od blisko 
20 lat ale od niedawna przybyły księ-

dzu nowe obowiązki – Kapelana Sto-
warzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy 
PR… 
 
Jak Pani wspomniała od lat współpra-
cuję z rzemiosłem i dlatego od razu 
nasuwa mi się takie spostrzeżenie – 
dla tych ludzi niezwykle cenne są 
określone , nieprzemijające wartości. 
A gwarantem pamięci o tych warto-
ściach jest obecność księdza. Nie raz 
byłem w sytuacjach , które dowodzi-
ły ,że rzemieślnicy potrzebują obecno-
ści kapłana  i bardzo sobie ją cenią. 
Czasem wystarczy tylko sam widok 
sutanny – ci ludzie potrafią to uszano-
wać .  
 
Złośliwi twierdzą ,że dzisiejsze Rze-
miosło to właśnie msze, sztandary i 
archaiczne sposoby świętowania. Ale 
to co ksiądz mówi całkowicie przeczy 
tym opiniom.  
 
Zdecydowanie tak , bo w taki sposób 
rzemiosło jest najczęściej pokazywa-
ne! Gdyby pokazać szarą rzeczywi-
stość i codzienną walkę z problemami  
- dostrzegłoby się piękną postawę 
rzemieślników wobec uczniów. Mistrz 
to nie tylko nauczyciel zawodu – to 
przede wszystkim wychowawca. Nie-
mal ojciec – zwłaszcza dla trudnej 
młodzieży , która często z własnymi 
rodzicami straciła kontakt emocjonal-
ny. Mistrz staje się wtedy także prze-
wodnikiem w dorosłym życiu. Warto 
pokazywać  Rzemiosło właśnie w tym 
aspekcie. Ale ,żeby ten mistrz stanął 
na wysokości zadania musi mieć kon-
takt z Panem Bogiem . Czasem mówi-
my – ten człowiek powinien być taki 
czy owaki – a gdzie on się ma nauczyć 
właściwej postawy życiowej? Gdy nie 
ma chwili wyciszenia , zastanowienia 
się , spotkania z Panem Bogiem …. 
Obecność księdza, kapelana mimo 
wszystko pobudza do pracy nad sobą i 
przypomina o wartościach chrześcijań-
skich. Jeśli sam będę właściwie postę-
pował mogę być przykładem dla moich 
uczniów… Poznałem kiedyś mistrza 
szkolącego , który miał bardzo wielu 
chętnych do nauki. To był początek lat 
dziewięćdziesiątych. Trudno się było 
do niego dostać  a on postawił kandy-
datom jeden warunek – będziesz się u 
mnie uczył pod warunkiem ,że bę-
dziesz ze mną chodziła niedzielną 

mszę! Taki warunek był nawet dla 
mnie  - księdza  - sporym zaskocze-
niem a jednak jak się okazało miał 
całe tłumy uczniów. Rzeczywiście 
chodził z nimi na mszę i nikomu nie 
przeszkadzała tak wysoko ustawiona 
poprzeczka… Dla mnie to było spore 
zaskoczenie ,że jest tak konsekwentny 
i umie wymagać – z jednej strony pra-
ca ale i człowieczeństwo też! 
 
Miałam okazję też księdza zaobserwo-
wać w czasie różnych rzemieślniczych 
uroczystości. Między innymi w czasie 
uroczystego pasowania na uczniów… 
 
To bardzo ważna uroczystość. Może 
ten młody człowiek nie do końca zdaje 
sobie sprawę w wieku 16 czy 17 lat z 
potrzeby obecności księdza, ale za 
kilkanaście lat być może już sam jako 
mistrz szkolący spotka się z problema-
mi , które teraz nurtują jego nauczycie-
la. Sam gdy cofnę się pamięcią dopie-
ro teraz doceniam uwagi dorosłych , 
choć wtedy miałem za złe ,że ktoś 
mnie ganił , wymagał . pilnował… Mło-
dy człowiek inaczej takie uwagi odbie-
ra, ale to właśnie trzeba doświadcze-
nia mistrza by zdawać sobie z tego 
sprawę i umieć dotrzeć do młodego 
umysłu.  
 
A wracając do drugiego nurtu w życiu 
księdza – czy zdarza się teraz księ-
dzu , jako proboszczowi ogromnej , 
poznańskiej parafii wejść od czasu , 
do czasu do kuchni i trochę się pow-
trącać gospodyni na plebanii?  
 
Nie , teraz już nie , Nie mama na to 
czasu i w dodatku  nie grymaszę – jem 
wszystko co mi podadzą. Ale lubię  u 
kolegów w  zakładach  założyć śnież-
nobiały kitel , wziąć nóż do ręki, skosz-
tować jakiegoś farszu… tak pospraw-
dzać czy dość jest pieprzu, soli , czy 
mięso jest właściwie przygotowane… 
oj tak to lubię. Zdarza mi się też takso-
wać wędliny na stole  - choć dziś trze-
ba być znakomitym fachowcem w tej 
dziedzinie , żeby na pierwszy rzut oka 
zorientować się w tym wielkim , obec-
nym bogactwie co jest dobre a co nie . 
Dziś smak i kolor można znakomicie 
podrobić. Dlatego podziwiam moich 
kolegów rzeźników , którzy na wszel-
kich konkursach od razu potrafią wła-
ściwie wytypować  dobre wyroby.  
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LOOK—zaproszenie 

W dniach 25-26 kwietnia 2009 roku 
na terenie MTP , odbędzie się ko-
lejna już IX edycja Forum Fryzjer-
stwa i kosmetyki LOOK 2009 . Inte-
gralną częścią Forum są już XVII  
Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa 
Polskiego , III Otwarte Mistrzostwa 
Polski w Makijażu Profesjonalnym  
oraz III Otwarte Mistrzostwa Polski 
w Przedłużaniu  
i Zagęszczaniu włosów . 
Organizatami Mistrzostw Polski są  
Ogólnopolska Komisja Fryzjersko – 
Kosmetyczna  ZRP oraz Wielko-
polska Izba Rzemieślnicza w Po-
znaniu . Biuro Organizacyjne Mi-
strzostw znajduje się w Cechu 
Rzemiosł Różnych w Poznaniu tel. 
061-8529-414  
e-mail biuro@crr.com.pl  
Celem mistrzostw jest wyłonienie 
indywidualnych Mistrzów Polski na 
rok 2009  w konkurencjach przewi-
dzianych  regulaminem mistrzostw. 
Zdobywcy tytułów Mistrzów Polski  
powoływani są przez OKF- Ko-
smet. ZRP  do Kadry Narodowej , 
która reprezentuje  Polskę na Mi-
strzostwach Europy i Świata orga-

nizowanych przez OMC ( Między-
narodowa Organizacja Fryzjerstwa 
Artystycznego ) , której Polska jest 
długoletnim członkiem . FORUM 
Fryzjerstwa i Kosmetyki  oraz 
Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa 
Polskiego  są największą branżo-
wą imprezą w Polsce   oraz jedną z  
największych w Europie . Otwarte 
Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego  
organizowane są zarówno w Kate-
gorii Juniorów jak i Seniorów .  
Juniorzy : Młodzi Fryzjerzy w wieku 
do 21 lat . Zawodników tych zgła-
szają  macierzyste Izby Rzemieśl-
nicze , Cechy branżowe oraz inne 
instytucje i organizacje . 
Seniorzy ; Osoby które ukończyły 
21 lat  oraz posiadają co najmniej 
tytuł czeladnika  lub równorzędny 
bądź dyplom mistrzowski w zawo-
dzie Fryzjer . W tegorocznych Mi-
strzostwach Polski zapowiedziały 
udział liczne ekipy zagraniczne  
oraz oficjalni przedstawiciele 
Władz OMC , którzy pełnić będą 
rolę Komisarzy Mistrzostw . Ponad-
to ponownie będą lustrować Mi-
strzostwa pod kontem powierzenia 

Polsce  organizacji Mistrzostw Eu-
ropy  we Fryzjerstwie Artystycz-
nym . W imieniu Organizatorów 
Mistrzostw zapraszam zawodników 
do licznego udziału w Mistrzo-
stwach  zarówno w kategorii Junio-
rów jak i Seniorów . Dla laureatów 
Mistrzostw przewidziane są Meda-
le , Puchary i nagrody finansowe  
oraz dla wszystkich startujących 
dyplomy uczestnictwa . Organiza-
torzy Mistrzostw zapewniają za-
wodnikom w kategorii Juniorów  
bezpłatne zakwaterowanie w 
dniach 24-25 kwietnia 2009 oraz 
wyżywienie i transfer autokarowy w 
dniu 25 kwietnia 2009 na trasie 
Hotel Camping –Malta  ul. Krańco-
wa 98 Poznań  - teren MTP Hala  
nr 7 – gdzie odbędą się Mistrzo-
stwa . W celu sprawnego przepro-
wadzenia Mistrzostw – powołani 
zostali doświadczeni Jurorzy – z 
banku sędziów  oraz Komisje Kon-
troli. 
 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego  
Przewodniczący  
Stanisław Marczak  

S t a n i s ł a w  M a r c z a k  

Kapelan cd.  

Zapotrzebowanie na wysokiej jakości, 
tradycyjne wyroby , wzrasta i to nie 
tylko w Polsce i myślę ,że to znakomi-
ta okazja szczególnie dla rzemieślni-
czych zakładów by te tendencję z 
korzyścią podchwycić. Boję się tyl-
ko ,że kryzys może zniweczyć te 
wszystkie znakomite plany , bo zmusi 
ludzi to kupowania dużo tańszych , 
choć nienajlepszych wyrobów. A moim 
ulubionym wyrobem jest kaszanka. 
Gdzie tylko mogę staram się nią delek-
tować –  niedawno miałem okazję 
posmakować śląskich krupnioków. To 
była prawdziwa uczta. Przypomina mi 
to czasy gdy bywałem przy produkcji 
kaszanek czy salcesonów. Smak gło-
wizny wspominam do dziś… 
Kolejną pasją księdza są Kresy. Nie-
raz zachęcał ksiądz Poznaniaków do 
zaznajomienia się z tym regionem …
Zbiórki darów, organizacja pomocy czy 

choćby koncerty – skąd te upodoba-
nia? 
Sam jestem Kresowiakiem z pocho-
dzenia. Choć korzenie mojej rodziny 
wywodzą się z jeszcze innego regionu 
Europy, ale moi dziadowie i rodzice 
osiedli w okolicach Lwowa. W tej kultu-
rze wzrastałem ,tak zostałem wycho-
wany i Kresowiacy zawsze będą mi 
bliscy. Te ziemie zostały wpisane w 
moją historię, w sposób myślenia , 
zachowanie…  Choć bardziej w mojej 
pozaparafialnej działalności związany 
jestem z rzemiosłem staram się 
uczestniczyć w Kresowych wydarze-
niach w Poznaniu i jak tylko mogę 
wspieram  je – pewnie mógłbym i bar-
dziej ale na wszystko nie starcza cza-
su.   
Czego całemu środowisku życzy 
ksiądz przed Wielkanocą? 

Życzę przede wszystkim tego by udało 
im się uporać z nadchodzącym trud-
nym okresem a także brakiem pracow-
ników i uczniów. To bardzo trudne  
sprawy. Ciągle brakuje wzajemnej 
życzliwości, spójności środowiska i 
otwarcia na drugiego człowieka, kole-
gę… Dobrze by było również gdyby 
Rząd dostrzegał problemy tego środo-
wiska i starał się wspomóc – Rzemio-
sło i cała branża mięsna daje wiele 
miejsc pracy a wciąż nie jest to do-
strzegane i doceniane A na co dzień 
życzę wszystkim by umieli cieszyć się 
każdym dniem i starli się każdy dzień 
godnie przeżyć. Są przedsiębiorcami a 
to niełatwe , zwłaszcza dziś …  
 
 

Przedruk za Magazynem Gospodarki 

Mięsnej 3/2009 

mailto:biuro@crr.com.pl
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Koncert—zaproszenie  

Szanowni Państwo! 
 

Z przyjemnością informu-
ję ,że wyznaczyliśmy kolejny ter-
min spotkania w Filharmonii Po-
znańskiej. Tym razem chcemy 
państwu polecić koncert w ramach 
cyklu Gwiazdy Światowych Estrad, 
który odbędzie się 22 maja 2009 o 
godzinie 1900 w AULI UAM w Po-
znaniu. 

A co usłyszymy? Będą to 
dwa słynne koncerty fortepianowe 
Piotra Czajkowskiego – II Koncert 
G-dur op.44 z 1880r oku i III Kon-
cert Es dur op. 75 opublikowany 
już po śmierci kompozytora 1894 
roku. Koncerty usłyszymy w wyko-
naniu znakomitego brytyjskiego 
pianisty Stephen’a Hough’a. Arty-
sta ten zdobył szturmem wszystkie 
najważniejsze sale koncertowe 
Anglii, Irlandii i Szkocji. Jego wirtu-
ozerskie popisy znane są już także 

w Europie i Ameryce. Jego inter-
pretacje muzyki Czajkowskiego 
tchną wyjątkową siłą i optymi-
zmem. To dla miłośników muzyki 
fortepianowej będzie z pewnością 
piękny wieczór.  

Dodatkową atrakcją tego 
wieczoru będzie też Symfonia C-
dur Wolfganga Amadeusza Mozar-
ta. Ten utwór wiedeńskiego geniu-
sza zjednuje słuchaczy niezwykłą 
radością, wręcz przebojowa melo-
dycznością o jakiej – niestety bez-
skutecznie - marzą współcześni 
kompozytorzy.  

Ciekawostką tego wieczo-
ru będzie fakt, że za pulpitem dyry-
genckim stanie światowej sławy 
polski skrzypek Daniel Stobrawa, 
który jest koncertmistrzem Filhar-
moników Berlińskich.  

Wszystkich Państwa za-
praszam zatem do wzięcia udziału 
w tym koncercie. Planujemy jedno-

cześnie po koncercie – wzorem 
styczniowego spotkania – koktajl. 

 
 Bilety w cenie 15 zł + 5zł 

(dla chcących wziąć udział w kok-
tajlu )prosimy zamawiać w ce-
chach. Jednocześnie cechy prosi-
my o zebranie pieniędzy, wpłace-
nie ich na konto Izby w Poznaniu, a 
do sekretariatu przekazanie infor-
macji o ilości zamówionych biletów. 
Wpłaty i stosowne informacje pro-
simy przekazywać do 17 kwietnia 
2009. Decydować będzie kolej-
ność wpłat i zgłoszeń!  

 
Mam nadzieję, że majowy 

koncert okaże się – podobnie jak 
styczniowy – sukcesem i okazją do 
spędzenie niezapomnianego wie-
czoru. 
 
Tomasz Wika  
Dyrektor Izby 

T o m a s z  W i k a  

Warto być  

- w Poznaniu i 
uczestniczyć w 10. 
Jubileuszowym 
Misterium Męki 
Pańskiej na Po-
znańskiej Cytadeli. 
Ta uroczystość jest 
wyjątkowym połą-

czeniem muzyki klasycznej, śpiewu 
chóralnego, światła, scenografii, ko-
stiumów… Niemal 1000 osobowy ze-
spół aktorów, chórów, orkiestry symfo-
nicznej, harcerzy. Misterium w 1998 r. 
zgromadziło 5 tys. osób, od kilku lat 
rozrosło się do wielkiego widowiska 
dla ponad 100 tys. osób  
sobota, 4 kwietnia, godz.20.00, czas 
trwania: 75 minut, www.misterium.eu 
 
- w Poznaniu – w Piwnicy Duchowej 
Ojców Karmelitów  03.04. piątek, 
godz.19.15 – Galer ia  spo tkań  
koncert „Pieśni wielkopostne” – 
śpiew i objaśnienia: Barbara Wilińska. 

Spotkanie prowadzi Jakub Żmidziński; 
05.04.niedziela, godz. 20.00 – Kon-
certy Anonymus zespół muzyki daw-
nej Anonymous  wykona 
„Lamentacje Jeremiasza” I i II i inne 
utwory wielkopostne; 19.04. niedziela, 
godz.18.00 - Dialogi poetyckie – 
„Tryptyk rzymski” Jana Pawła II w 
wykonaniu Adama Banaszaka, z towa-
rzyszeniem gry na wiolonczeli w wyko-
naniu Katarzyny Aleszczyk; 
- w Poznaniu by uczestniczyć w XXIV 
Dniach Ułana - 17 kwietnia – piątek 
oraz 18 IV - sobota XIX Ogólnopolskie 
Zawody Militari – tereny CWJ Hi-
podrom Wola;18 kwietnia, godz. 19:30 
Capstrzyk z przejściem od pl. Mickie-
wicza, ul. Św. Marcin, al. Marcinkow-
skiego, ul. Paderewskiego do ul. Lud-
gardy pod Pomnik 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich, 19 kwietnia, godz. 
11:00-16:00 festyn na Cytadeli z 
udziałem i popisami grup konnych 

- w Kicinie koło Poznania, również 

można uczestniczyć w corocznie orga-

nizowanym Misterium Męki Pańskiej -  

przy zabytkowym drewnianym koście-

le, 5 kwietnia, niedziela, godz. 15:00 

A l e k s a n d r a  S z a ł a  
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Punkt Konsultacyjny  

 
Punkt Konsultacyjny Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, PK przy Cechu Rzemiosł Różnych 
w Wągrowcu świadczy bezpłatne usługi informacyjne skierowane dla przedsiębiorców i osób zamierzających 
rozpocząć działalność gospodarczą. 
 
Konsultanci  świadczą bezpłatne usługi informacyjne : 
    - w Punkcie Konsultacyjnym 
    - w formie dyżurów w Chodzieży i Lesznie, 
    - telefonicznie, 
    - elektronicznie (e-mail), 
    - w ramach seminariów.  
 
Zakres bezpłatnej usługi informacyjnej Punktu Konsultacyjnego obejmuje: 
1. pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działal-  
    ności gospodarczej, 
2. pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach     
   2007-2013 ze środków publicznych, 
3. informacje na temat możliwości i zasad uzyskiwania usług specjalistycznych 

a. usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym (np. audyt technologiczny oraz pomoc przy pozyskaniu/ 
       wdrożeniu technologii) 
b. informacje na temat możliwości i zasad skorzystania z dofinansowywanych szkoleń 
4. inne informacje 
a. informacje teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej   

       branży  
b. wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdza- 
       jące wiarygodność partnerów gospodarczych. 

 
ZAPRASZAMY  do Punktu Konsultacyjnego Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu: 
 

Punkt Konsultacyjny przy Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu ul. Janowiecka 1  
codziennie  w godz. 7:00 – 15:00  

 
dyżury Punktu Konsultacyjnego 
 

w Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży  ul. Raczkowskiego 1  (Tel. 067 2828054)  
     w każdy 1, 2 i 4 wtorek miesiąca w godz. 10:00 – 14:00  dyżur Punktu Konsultacyjnego 

  
w biurze Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Lesznie  ul. Spółdzielcza 2 budynek B,  

           I piętro  (Tel. 065 526942) w każdy 3 wtorek miesiąca w godz. 10:00 – 14:00 
 

 
Usługi informacyjne świadczone w Punkcie Konsultacyjnym są bezpłatne, udzielane w ramach           
poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowane ze środków pochodzących         
z Unii Europejskiej i budżetu Państwa. 
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 SUBSKRYPCJA 

  
Subskrypcję Wielopolskiego Informatora Rzemieślniczego można zamówić pod adresem  
e-mail: serwis@irpoznan.com.pl z dopiskiem w tytule „Subskrypcja“. 
Każdy kolejny numer zostanie przesłany do Państwa drogą elektroniczną w dniu ukazania 
się WIR na Portalu. 
Oczekujemy też na Państwa uwagi i sugestie pod tym samym adresem e-mail. 

  WIELKOPOLSKI INFORMATOR RZEMIEŚLNICZY 

KONTAKT 

  

al. Niepodległości 2 
61-874 Poznań 
http://irpoznan.com.pl 
e-mail: serwis@irpoznan.com.pl 

WYDAWCA Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 


