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Posiedzenie Rady Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej 
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 16 grudnia 2011r. odbyło się ostatnie w roku kalenda-

rzowym posiedzenie Rady Wielkopolskiej Izby Rzemieślni-

czej w Poznaniu.  

Przedmiotem obrad Rady były zagadnienia oświato-

we. Rada dokonała uzupełnień składów komisji egzamina-

cyjnych, a następnie podsumowała tegoroczną sesję egza-

minacyjną. Na 4358 złożonych wniosków egzamin czeladni-

czy z wynikiem pozytywnym zdało 4051 kandydatów. Egza-

min mistrzowski zdało 209 osób, egzamin sprawdzający dla 

młodocianych – 233 osób i 20 kandydatów uzyskało ocenę 

pozytywną z egzaminu sprawdzającego dla dorosłych. Naj-

większa liczba kandydatów przystąpiła do egzaminów w 

zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, 

stolarz, malarz-tapeciarz, murarz. Z roku na rok odnotowu-

je się spadek liczby zdających w zawodach z branży spożyw-

czej (piekarz, cukiernik i rzeźnik-wędliniarz). Rada Izby omó-

wiła zagadnienia związane z naborem do szkolnictwa zawo-

dowego, problem niżu demograficznego oraz spadku ilości 

zakładów chcących szkolić pracowników młodocianych. Ra-

da zwróciła uwagę na konieczność zacieśnienia współpracy 

ze szkołami zawodowymi, czy wręcz utworzenia własnej 

szkoły rzemieślniczej pod auspicjami Izby. Gościem posie-

dzenia był Bartłomiej Maternicki – nauczyciel zawodu, 

przewodniczący komisji egzaminacyjnej Izby w zawodzie 

tapicer i członek Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, który 

przedstawił system egzaminowania w OKE, planowane 

zmiany w egzaminowaniu kandydatów na tytuł czeladnika   

i mistrza w zawodzie oraz postrzeganie egzaminów prze-
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prowadzanych w rzemiośle przez samych 

kandydatów, rodziców i pracodawców. Izby 

muszą przygotować się do zmian w egzami-

nowaniu kandydatów, szczególnie w syste-

mie online, gdzie pytania egzaminacyjne wy-

bierane będą z bazy pytań zgromadzonych 

na platformie. Niezbędnym staje się syste-

matyczne szkolenie członków komisji egza-

minacyjnych i podnoszenie jakości egzami-

nowania.  

Rada Izby zaktualizowała uchwałę    

w zakresie danych statystycznych przekazy-

wanych przez cechy i spółdzielnie rzemieśl-

nicze do Izby. Ankieta zawierająca dane sta-

tystyczne pozwoli na uzyskanie obrazu nt. 

funkcjonowania organizacji, działań przez 

nie podejmowanych i współpracy z innymi 

podmiotami. 

Kolejnym omawianym zagadnieniem 

był fundusz oświatowy Izby i finansowanie 

działań zmierzających do podniesienia stan-

dardów zadań oświatowych realizowanych 

przez Izbę. Propozycja likwidacji funduszu 

oświatowego Izby z uwagi na powstanie fun-

duszu oświatowego przy Związku Rzemiosła 

Polskiego w Warszawie nie zyskała akcepta-

cji Rady. Fundusz w obecnej formie ma funk-

cjonować, a Rada Izby wskaże na strategicz-

ne cele oświatowe do zrealizowania ze środ-

ków funduszu w 2012 roku. 

Na zakończenie posiedzenia Rada 

Izby podjęła uchwałę w sprawie nadania od-

znaczeń za zasługi w rozwoju rzemiosła wiel-

kopolskiego rzemieślnikom Cechu Rzemiosł 

Różnych w Poznaniu i Cechu Bioenergotera-

peutów, Radiestetów i innych rzemiosł para-

medycznych w Poznaniu. 

Posiedzenie Rady zakończyło wspól-

ne dzielenie się opłatkiem w restauracji 

Aleksandra Tecława. 
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Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia  

pragniemy złożyć Państwu życzenia  

radości w smutku dzięki ludzkiej miłości,  

odrobiny ciepła dzięki ludzkiej życzliwości,  

            odrobiny światła w mroku dzięki szczeremu 

uśmiechowi, 

 nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju 

             i ciepłej rodzinnej atmosfery  

podczas przeżywania  

tych niezwykłych Świąt.  

A kolejny nadchodzący rok 2012 niech będzie  

czasem pokoju, zadowolenia  

 i sukcesów z podjętych wyzwań. 

 

Jerzy Bartnik     Tomasz Wika  

 Mówiąc o świętach Bożego Narodzenia mówimy, że są to święta rodzinne. 

To w te świąteczne dni odkrywamy czym jest rodzina, czym są więzy rodzinne. 

Wcielenie to nie tylko wejście Syna Bożego w kontakt z Mamą, w której łonie za-

mieszkał, ale to znak wielkiego zaufania, jakim Ją darzy. Jest to również wejście 

w układy rodzinne ze świętym Józefem, który zdał egzamin z zaufania i przyjął 

za swego syna Jezusa w łonie Maryi. Już w czasie zwiastowania Bóg otwiera 

możliwość kontaktu z rodziną Maryi, ze św. Elżbietą i Zachariaszem oraz św. Ja-

nem mieszkającym w łonie swej mamy. Bóg wypełnia te rodziny swoją obecno-

ścią. Tak się to rozpoczyna. Proces leczenia rodzin trwa już dwadzieścia wie-

ków. 

 Ci, którzy znają szczęście rodzinnego zaufania, są otwarci na obecność Je-

zusa      w ich rodzinach. Święta Bożego Narodzenia o tym przypominają. One 

zawsze są czasem leczenia ran zadanych rodzinie przez przebaczenie i doskona-

lenie zaufania tym, którym zaufać można. 

 Opłatek w naszych rękach ma być wyrazem zaufania, jakim darzymy na-

szych bliskich. On ma szczególną wymowę w rodzinnych gronach. Nie należy 

się nim posługiwać tylko dla manifestowania swoich gestów. Opłatek ma war-

tość jedynie wówczas, gdy jest znakiem zaufania, tak w rodzinie opartej na po-

krewieństwie, jak i w rodzinie duchowej, opartej na pokrewieństwie z Jezusem. 

Niech w tym roku opłatek będzie znakiem naszego rodzinnego szczęścia i tego, 

w jakiej mierze cenimy zaufanie. 

  

       ks. prałat Wojciech Wolniewicz 
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 Szlachetna Paczka nabrała w tym roku niesamowitego impetu, co oczywiście bardzo 

cieszy. Pracownicy Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, również zrobili paczkę dla jednej    

z potrzebujących rodzin w Wielkopolsce. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pomocy te Świę-

ta będą dla tej rodziny spokojne i przyniosą choć trochę radości i uśmiechu. 
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 Wigilia obchodzona jest głownie          

w środkowo- i wschodnioeuropejskich kra-

jach. W Europie Zachodniej, a szczególnie    

w Niemczech, bardzo popularne są przed-

świąteczne wielkie jarmarki, na których moż-

na zakupić tradycyjne ozdoby choinkowe 

oraz różnego rodzaju prezenty. Zwyczaj 

przystrajania drzewka bożonarodzeniowego 

wywodzący się z Niemiec, objął całą Europę. 

Jednak nie we wszystkich krajach choinka 

jest równie ważna, na przykład w Grecji jest 

mało popularna (tu najważniejszym symbo-

lem jest żaglowiec), natomiast w Hiszpanii 

czy we Włoszech, bardzo ważnym elemen-

tem świąt jest szopka bożonarodzeniowa.  

 

Także z Europy Zachodniej przywędrował do 

nas i krajów sąsiednich zwyczaj wręczania 

dzieciom czekoladek w postaci kalendarza 

adwentowego. Zgodnie z tradycją chrześci-

jańską Europejczycy w dzień Wigilii Bożego 

Narodzenia udają się do kościołów na mszę 

zwaną pasterką. W Hiszpanii i Portugali, 

zwana jest ona Mszą koguta, gdyż według 

wierzeń, w noc narodzin Jezusa jedyny raz  

w historii kogut zapiał o północy. Charakte-

rystyczne dla wszystkich krajów jest śpiewa-

nie kolęd, w krajach skandynawskich tańcze-

nie przy choince, a w Hiszpanii wielka i hucz-

na zabawa na ulicach miast.  

 

Prezenty wręcza się w krajach całej Unii Eu-

ropejskiej. W zależności od regionu przynosi 

je Święty Mikołaj albo Mały Jezusek. Szcze-

gólna postać przynosi prezenty we Włoszech 

i Szwecji. We Włoszech 6 stycznia dzieci 

otrzymują prezenty od Befany. La Befana to 

wróżka/wiedźma, która we włoskiej tradycji 

świątecznej obdarowuje dzieci w Święto 

Trzech Króli. Legenda głosi, że Trzej Królowie 

powiedzieli Befanie o narodzeniu Jezusa, 

jednak nie zdążyła ona przybyć mu na powi-

tanie. Od tego czasu Befana, latając na mio-

tle, zostawia prezenty w każdym domu,       

w którym mieszka dziecko, na wypadek, 

gdyby był tam Jezus. Według wierzenia, nie-

grzeczne dzieci otrzymują od wiedźmy wę-

gielek. Co roku 6 stycznia, czyli włoski dzień 

wolny od pracy, na rzymskim Piazza Navona, 

odbywa się święto dla dzieci pod nazwą 

"Befana". Stawiane są stragany, na których 

sprzedaje się lalki wiedźmy na miotle, orga-

 W większości krajów Unii Europejskiej, Święta Bożego Narodzenia są jednymi z naj-

ważniejszych dni w roku, obchodzonymi chętnie i hucznie, mimo zatracenia (w większości 

przypadków) swojego pierwotnego, religijnego charakteru. 
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Natalia Krzyżan 

Święta Bożego Narodzenia w Europie 
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nizuje się zabawy oraz rozdaje słodycze.  

Z kolei w Szwecji podarki przynosi Jultomten, 

odpowiednik naszego Świętego Mikołaja, 

który ma wygląd krasnoludka. Imię zostało 

zaczerpnięte ze skandynawskich wierzeń       

i przesądów ludowych – Tomte to krasnolu-

dek.  

 

Inne szczególne zwyczaje to miedzy innymi: 

 We Francji przysmakiem świątecznym 

jest ciasto o nazwie Bûche de Noël. Słowo 

bûche oznacza dosłownie polano. W XV wie-

ku mianem bûche nazywano starannie wy-

brane, grube polano z drzewa owocowego 

przystrojone liśćmi i wstążkami, które przed 

wyjściem na pasterkę polewano oliwą lub 

wódką a następnie zapalano tyloma gałązka-

mi, ilu było członków rodziny. Wierzono, ze 

w czasie kilkugodzinnej nieobecności, Matka 

Boska, aniołowie oraz zmarli przychodzą do 

paleniska. Zebrany po powrocie do domu     

z paleniska popiół, miał przynosić szczęście   

i posiadał cudowne właściwości lecznicze. 

 W Niemczech na kolacji wigilijnej pod 

każdym talerzem znajduje się pieniążek, któ-

ry ma zapewnić rodzinie dostatek przez cały 

nadchodzący rok. 

 W Wielkiej Brytanii drugi dzień świąt to 

tzw. Boxing day, od którego rozpoczynają się 

wielkie poświąteczne wyprzedaże a w skle-

pach szaleństwo łapania okazji cenowych. 

 Popularne także w Polsce całowanie się 

pod jemiołą, wywodzi się właśnie z Wielkiej 

Brytanii. W czasach starożytnych, jemioła na 

Wyspach Brytyjskich była uważana za świę-

tość. Celtyccy kapłani, stosowali ją podczas 

ofiar składanych bogom, a wszyscy miesz-

kańcy wysp przypisywali jej magiczne wła-

ściwości. Uważano, że ludzie, którzy spotka-

ją się pod drzewem porośniętym jemiołą, 

nie mogą ze sobą walczyć, a każdy ozdobio-

ny nią dom chroniony jest przed złymi du-

chami. 

 Tradycję, jaką jest budowanie szopek 

przez włoskie rodziny, zapoczątkował święty 

Franciszek z Asyżu. Z kolei choinkę we Wło-

szech przystraja się już 8 grudnia, czyli         

w święto Niepokalanego Poczęcia NMP, na-

tomiast rozbiera się 6 stycznia - w Święto 

Trzech Króli. 

 W Hiszpanii w ostatni dzień w roku,       

w tak zwaną nochevieja – starą noc, Hiszpa-

nie zbierają się w centrach miast i przed ra-

tuszami czekają, aż zegar na wieży wybije 

dwunastą. Gdy zegar zaczyna bić, na każde 
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uderzenie łykają jedno winogrono i myślą 

życzenie, które ma spełnić się w nadchodzą-

cym roku. 

 W Portugalii, ze względu na klimat,        

w regionach gdzie trudno o drzewka, 

„choinki” robi się z masy papierowej. 

 Na greckim stole nie może zabraknąć     

w tych dniach Christopsomo – chleba Chry-

stusowego – bardzo dużego chleba wypieka-

nego w okrągłej formie z dodatkiem orze-

chów, rodzynek i kandyzowanych owoców. 

Zazwyczaj zdobiony jest w pasma długich 

sznurów ciasta, ukształtowanych w formie 

wczesnego chrześcijańskiego krzyża, stąd 

nazwa "Chleb Chrystusa". 

W Irlandii bardzo istotny jest Drugi Dzień 

Świąt, czyli dzień Świętego Stefana. Tego 

dnia, od drzwi do drzwi, chodzą irlandzcy 

kolędnicy, zwani Wren Boys i zbierają datki. 

W drugi dzień Świąt rozpoczyna się też Na-

rodowa Liga Hurlingu. 

 

Pomimo pewnych różnic w tradycjach świą-

tecznych, we wszystkich Europejskich kra-

jach Święta Bożego Narodzenia są świętami 

spędzanymi w gronie najbliższych. To czas, 

w którym na wspólnym obiedzie lub kolacji 

spotykają się pokolenia, w którym rodziny     

i przyjaciele odwiedzają się, składają sobie 

życzenia oraz razem spędzają ten wyjątkowy 

czas. I właśnie doświadczenia takiego szcze-

gólnego, rodzinnego czasu, my – zespół 

Punktu Europe Direct – Poznań i Wydział 

Promocji Gospodarczej Wielkopolskiej Izby 

Rzemieślniczej w Poznaniu – serdecznie 

wszystkim Państwu życzymy. 
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