
  
  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kończy się kolejny rok… Nadchodzi Boże Narodzenie i Nowy Rok! 
Ani się obejrzeliśmy a znów szykujemy prezenty, wysyłamy kartki, e- 
maile, SMS-y . Pełno w nich najlepszych życzeń, ciepłych słów, 
serdeczności.  
 
Pozwolą zatem Państwo ,że i my tą drogą złożymy życzenia wszelkiej 
pomyślności :zarówno w rodzinie jak i w pracy. Oby kolejny rok – 
mimo nienajlepszych zapowiedzi – był pomyślny, przyniósł wiele 
satysfakcji z osiągnięć w Waszych firmach, oby nie brakowało 
Państwu pomysłów na rozwiązywanie nawet najtrudniejszych 
problemów i oby realizowały się  nowe projekty… 
 
A co najważniejsze :  aby Boże Narodzenie i przyszły 2009 rok 
przyniosły wiele szczęścia Państwu a także wszystkim którzy są Wam 
bliscy. Wszystkiego dobrego! 
 
Tomasz Wika                                                           Jerzy Bartnik 
 Dyrektor Izby                                                            Prezes  Izby 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed nami wigilijny wieczór w którym serce każdego 

człowieka bije mocniej. Wieczór w który bierzemy do ręki opłatek i 

składając sobie życzenia, łamiemy się nim z tymi, z którymi złączyło 

nas życie. 

 

 Wigilijny opłatek jest znakiem naszej otwartej, życzliwej 

postawy, jest znakiem naszych najpiękniejszych i najbardziej ukrytych 

pragnień pokoju, radości, szczęścia i wzajemnej miłości. Jest też 

wezwaniem. Łatwo dzielić się chlebem, a o wiele trudniej sercem i 

miłością. Tymczasem ludzie nie czekają na okruszynę naszego chleba, 

lecz na trochę naszego serca i miłości. 

 

 „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 

dał…” 

A czego nam życzy Jezus ? Byśmy dostrzegli i przeżyli Jego niepojętą 

miłość, która kiedyś skłoniła Go do ukrycia swego majestatu w osobie 

bezbronnego dziecka, a dziś pod postacią kawałka chleba, oraz byśmy 

równie łatwo, jak wigilijnym opłatkiem, dzielili się z braćmi sercem i 

miłością. 

 

 Niech z tajemnicy Bożego Narodzenia wypływa jak ze źródła 

miłość, pokój i radość. 

 Niepokalana Matka Syna Bożego niech otacza Was, Wasze 

Rodziny i Waszych Współpracowników macierzyńską opieką, uprasza 

potrzebne łaski, zdrowie i błogosławieństwo.  

  

            Do siego roku! 

                                                       

Ks. prałat Wojciech Wolniewicz 

 



  

 Nr 4/2008 

INFORMACJA NA TEMAT  ISTOTNYCH ZMIAN W 
PRZEPISACH PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH, 
KTÓRE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ W 2009 ROKU  
 
1. Ważne limity podatkowe na 2009r.: 

 maksymalna wartość sprzedaży uprawniająca do zwolnienia podmiotowego VAT – 
50 000 zł. 

 maksymalna wartość sprzedaży w 2008r.  uprawniająca do statusu małego 
podatnika VAT – 4 053 000 zł. 

 maksymalna wartość sprzedaży w 2008r. uprawniająca do opodatkowania 
ryczałtem ewidencjonowanym – 506 625 zł. 

 wartość przychodów w 2008r., której przekroczenie zobowiązuje do prowadzenia 
ksiąg rachunkowych – 4 089 960 zł. 

 maksymalna wartość przychodów ze sprzedaży w 2008r., która uprawnia do 
statusu małego podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych - status 
pozwala na jednorazową amortyzację i kwartalne wpłacanie zaliczek – 2 702 000 zł. 

 maksymalna wartość odpisów amortyzacyjnych od wprowadzonych do ewidencji  
środków trwałych, przysługująca jednorazowo w roku osobom rozpoczynającym 
działalność oraz małym podatnikom -  169 000zł. 

2. Od 1 stycznia 2009r. przedsiębiorca opłacający ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych, który przekroczy limit przychodów w wysokości     506 625 zł., straci 
prawo do tej formy opodatkowania od początku 2010 roku /obecnie od następnego miesiąca 
po przekroczeniu/. 
3. w 2009r. nie zmienią się zasady korzystania z karty podatkowej. Zmienią się tylko stawki, 
które zostały poddane - zgodnie z przepisami - waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen 
konsumpcyjnych towarów i usług za trzy kwartały 2008r. Nowe stawki karty podatkowej na 
2009r. opublikowane zostały w Monitorze Polskim nr 88, poz. 771. 
4. Skala podatku dochodowego na 2009 rok przedstawia się następująco: 
 

W NUMERZE: 

Wizerunek firmy 2 

580-lecie Cechu Rzemiosł 
Włókienniczych w Poznaniu 

3 

Pasowanie na ucznia 4 

Od 20 lat wierny tradycji 6 

Koncert „Karnawał, Karnawał…” 8 

Lekcja polskości  8 

Warto być 9 

Punkt Konsultacyjny 11 

Subskrypcja WIR 12 

  
 

  

  ROZMAWIAMY Z: 

 
- Ryszardem Liminowiczem 

  str. 8 

Podstawa obliczenia podatku  
Podatek wynosi  

ponad  do  

  85 528 zł 18% podstawy obliczenia minus kwota 556 zł 02 gr  

85 528 zł 
 

14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528  zł  

Stawka podatku liniowego nie została zmieniona i wynosi tak jak dotychczas 19% 
5. Od 1 stycznia 2009r. będzie obowiązywać nowa regulacja dotycząca opodatkowania 
przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Jeżeli miesięczna kwota  m. in. z umowy 
zlecenia czy o dzieło od tego samego płatnika nie przekroczy 200zł. będzie ją można 
opodatkować ryczałtem w wysokości 18% bez prawa do pomniejszenia o koszty uzyskania 
przychodów. Przepis ten generalnie dotyczy umów zawieranych z osobami nie będącymi 
pracownikami płatnika. 
6. Od 1 stycznia włączono do katalogu kosztów uzyskania przychodów koszty wytworzenia lub 
ceny nabycia produktów spożywczych przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego z 
przeznaczeniem na cele charytatywne. Powyższa zmiana koresponduje z nowelizacją ustawy o 
VAT. 
7. Zasadnicze zmiany w ustawie od towarów i usług, które będą obowiązywać od 1 stycznia 
2009r.: 

 podniesienie limitu wartości sprzedaży w definicji małego podatnika dla celów VAT z 
800tys euro do 1,2 mln euro, 

 zwolnienie z podatku od towarów i usług darowizn na rzecz organizacji pożytku 
publicznego na cele charytatywne, 

  WARTO BYĆ: 
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 wydłużenie możliwości odliczenia podatku naliczonego tzn. podatnik, który nie dokona 
odliczenia podatku w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał fakturę, będzie mógł 
dokonać obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch 
następnych okresów rozliczeniowych, 

 podatnik, który utracił prawo podmiotowe do zwolnienia z VAT lub        z niego zrezygnował 
będzie miał ponownie do niego prawo po roku, licząc od końca roku w którym to prawo 
stracił lub z niego zrezygnował /obecnie 3 lata/, 

 zmieniono zasady odliczenia lub zwrotu wydatków na zakup kasy fiskalnej, które obejmą 
90% ceny netto kasy, nie więcej niż 700 zł. 

8. Opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie 
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług /PKWiU/ /Dz. U. nr 207, poz. 1293/. Rozporządzenie 
wprowadza od 1 stycznia 2009r. do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz 
rachunkowości nową PKWiU dostosowaną do przepisów unijnych. W rozporządzeniu jest przepis 
przejściowy, który przedłuża do 31 grudnia 2009r. stosowanie do celów opodatkowania VAT, 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, podatkiem zryczałtowanym, kartą 
podatkową i poboru akcyzy dotychczasowej PKWiU z 1997r. 
9. Od 1 stycznia 2009r. przedsiębiorcy opłacający składki na ubezpieczenia społeczne w minimalnej 
wysokości nie będą musieli cztery razy w roku zmieniać ich wysokości. Zgodnie z nowelizacją 
ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru na 
ubezpieczenia społeczne stanowić będzie zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 60% 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego  przyjętego do ustalenia kwoty 
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok. Kwota ta będzie ogłaszana przez 
ministra pracy i polityki społecznej w formie obwieszczenia i będzie obowiązywać od 1 stycznia do 
31 grudnia danego roku.  
 

Przedstawione w powyższym opracowaniu zmiany w przepisach prawa zredagowane 
zostały w oparciu o materiały i doniesienia prasowe i nie zawierają wszystkich  zmian. Osoby 
zainteresowane odsyłamy do już opublikowanych lub ukazujących się sukcesywnie aktów 
prawnych. 

 Wiesław Ratajczak 

WIZERUNEK FIRMY 

Każde przedsiębiorstwo powinno dbać o stworzenie  pozytywnego wizerunku swojej firmy na rynku. Na 
odbiór firmy wpływają wszystkie rzeczy widziane przez klientów, postrzegane świadomie i nieświadomie 
przez otoczenie. Ten wizerunek może być bardziej lub mniej prawdziwy, a to jaki jest zależy w dużej mierze 
od samego przedsiębiorstwa. Pozytywny wizerunek pozwala m.in. na budowanie zaufania do firmy, 
tworzenia więzi z klientami, a także z pracownikami, czy też różnicowania przedsiębiorstw, produktów i  
marek. W przypadku firm z branży  usługowej często dobra opinia  i pozytywny wizerunek to  ich największy 
majątek. Kiedy ten wizerunek  zostaje nadwyrężony przedsiębiorstwo traci bardzo dużo, a przecież tak 
łatwo stracić dobre imię, na które pracowano się przez wiele lat, a zdecydowanie trudniej jest je z powrotem 
odzyskać i trwa to znacznie dłużej. Warto pamiętać, że na wizerunek  wpływają przede wszystkim takie 
czynniki jak: tożsamość firmy (w tym nazwa, wygląd logo,  ceny oraz jakość reklamy, sposoby i rodzaje  
promocji), reputacja (tu przede wszystkim istotna jest gwarancja odpowiedniego i stałego poziomu 
świadczonych usług i nakierowanie na klienta), oferta firmy (jej dostępność i szybkość nabycia towarów i 
usług oraz ich różnorodność), personel „pierwszego kontaktu” z klientem (jego profesjonalizm, wygląd i 
zachowanie), oraz otoczenie wokół i wewnątrz firmy (łatwość dostępu, parking, architektura i wystrój 
wnętrza oraz czystość i porządek w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy). Aby przedsiębiorstwo było 
dobrze postrzegane na rynku musi nieustannie dbać o wszystkie wyżej wymienione czynniki, tym bardziej w 
obecnych czasach, gdzie każda firma chce uzyskać jak najlepszą pozycje na rynku i zdobyć jak największa 
rzesze klientów. Nie zapominajmy o tym,  jak ważne w obecnych czasach jest posiadanie strony 
internetowej z aktualnymi informacjami o produktach , czy usługach świadczonych przez naszą firmę. 
Obecnie – jak pokazują badania – około 46% klientów dociera do danego towaru, czy usługi poprzez 
Internet, a procent osób młodych, które w ten sposób zaopatrują się w produkty jest znacznie wyższy i z 
każdym rokiem rośnie. Przedsiębiorstwo posiadające stronę www pokazuje nie tylko, że idzie z duchem 
czasu , ale również że chce pozyskiwać nowych klientów i że chce być bardziej konkurencyjne. Tak więc 
stare polskie przysłowie „jak cię widzą , tak cię piszą”  nic nie straciło na swojej aktualności. 

Bogumiła Frąckowiak 
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580 - LECIE CECHU RZEMIOSŁ WŁÓKIENNICZYCH 

W POZNANIU 

 
Listopad to miesiąc, w którym Cech Rzemiosł Włókienniczych w Poznaniu obchodzi swoje święto, które co roku jest 
organizowane z okazji patrona Cechu św. Homobonusa - "człowieka dobrego". 
Rok 2008 jest rokiem Jubileuszu 580-lecia Cechu Krawców, a od 4 marca 1950 roku Cechu Rzemiosł 
Włókienniczych, po połączeniu cechów pokrewnych. 
 

 
 

Uroczystości obchodów w dniu 9 listopada rozpoczęła msza św. w Poznańskiej Farze, odprawił ją ksiądz Prałat Jan 
Stanisławski z udziałem Proboszcza kolegiaty farnej Wojciecha Wolniewicza. Wnętrze pięknie odnowionej Świątyni 
wypełnili zaproszeni goście Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Stanisław Marczak w-ce prezes 
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Tomasz Wika Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, starszyzny 
poznańskich Cechów, poczty sztandarowe, rzemieślnicy wraz z rodzinami i pracownikami oraz wierni sympatycy 
Cechu.  
 

 
 

Na zakończenie mszy św. Teresa Jasimczak, starszy Cechu w asyście Krzysztofa Biardzkiego i Henryka 
Bielawiaka, podstarszych Cechu na ręce Proboszcza przekazała dar - obraz Matki Boskiej, wyhaftowany przez 
Małgorzatę Grzelak, członka Cechu. Księdzu Prałatowi dziękując za wygłoszoną homilię i wsparcie duchowe 
podarowano okolicznościowy proporczyk upamiętniający 580-lecie.  
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Po mszy, członkowie wraz z zaproszonym gośćmi udali się do restauracji Aleksandra Tecława na dalszą część 
uroczystości, podczas której wręczono odznaczenia. Złoty Medal im. Jana Kilińskiego otrzymali: Biardzki Krzysztof, 
Bielawiak Henryk, Grzelak Małgorzata, Kaptur Marian, Owczarek Henryka; Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego: 
Kosz Maria, Paluszkiewicz Mieczysław, Rothe Michał, Sobańska Bozena, Skubiszak Henryk; Honorowa Odznakę 
Rzemiosła: Rożek Stanisława i Starosta Zofia. Za wkład w rozwój rzemiosła wielkopolskiego odznaczenia otrzymali: 
Złotą Odznakę Tylkowski Ryszard, Wojtyniak Tadeusz, Wize Danuta, Wieczorek Janusz. W ramach obchodów 580-
lecia najwyższe odznaczenie honorowe "Kordzik Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej już wcześniej otrzymali Teresa 
Jasimczak i Mariusz Gromadziński. 
Starszyzna Cechu Rzemiosł Włókienniczych dziękując zaproszonym gościom za życzenia, puchary i kwiaty 
podarowała okolicznościowe proporczyki. Po części oficjalnej rozpoczęto wspólne biesiadowanie, które zawsze 
wzmacnia rzemieślnicze więzi. Każdy kolejny rok działalności Cechu jest swoistym hołdem oddanym wszystkim, 
którzy tworzyli i tworzą historię Cechu. 
 
 

Teresa Jasimczak 

 
PASOWANIE NA UCZNIA 
 
Pasowanie na ucznia to „służba ważna i podniosła”, a zdobyta wiedza i wykształcenie staje się fundamentem 
życia – te mądre słowa znajdują się w Statucie Bractwa Piekarskiego z 1555 roku  - i choć brzmią dla młodych 
ludzi pewnie zbyt górnolotnie  - nic nie straciły ze swej aktualności… Mogło się o tym przekonać 107 uczniów , 
którzy 25 listopada 2008 uroczyście zostało pasowanych na uczniów przez starszych cechów. W  Sali 
Reprezentacyjnej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej zgromadzili się przyszli piekarze, cukiernicy , rzeźnicy i 
wędliniarze. Towarzyszyli im mistrzowie z  zakładów, w których  pobierają praktyczną naukę zawodu., a także 
dyrektorzy i nauczyciele ze szkół zawodowych. W obecności Starszych Cechów : Aleksandra Tecława i 
Stanisława Butki i wszystkich  obecnych wypowiadali słowa przysięgi :  
 
„Wstępując w szeregi rzemiosła przyrzekam uroczyście pilnie wypełniać obowiązki ucznia aby dobrą pracą 
umacniać wysoka rangę rzemiosła polskiego”.  
 
Ciepłym słowem i błogosławieństwem na tej nowej ,życiowej drodze  obdarzał każdego ucznia ksiądz Tadeusz 
Magas 
Wszyscy otrzymali dyplomy i drobne upominki, które mają im kiedyś, gdy być może będą odbierać dyplomy 
mistrzowskie  przypomnieć ten uroczysty dzień.  
 

Marzena Rutkowska -Kalisz 
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OD DWUDZIESTU LAT WIERNY TRADYCJI 
 

Kiedy pan Eugeniusz Bocer jako młody chłopiec obserwował przy pracy swojego wuja chyba nie 
przypuszczał ,że za kilkadziesiąt lat będzie o tych chwilach opowiadał z takim sentymentem . Wujek był 
rzeźnikiem , który fachu uczył się jeszcze przed wojną we Francji. Gdy wrócił do Polski kiełbasy wyrabiał 
domowym sposobem, a pan Eugeniusz często mu asystował. Wiele czasu jednak minęło zanim zaczął na 
poważnie myśleć o tym trudnym zawodzie …aż do 1973 roku. Rozpoczął wtedy naukę zdobywając kolejne 
stopnie rzemieślniczego wtajemniczenia. A potem wiele lat pracował w gminnej masarni,  w Zbąszyniu. Jak 
podkreśla to była znakomita szkoła zawodu. Potem poszedł na swoje, wybudował masarnię w Trzcielu , w której 
pracuje do dziś wraz z żoną i dorosłymi już dziećmi.30 listopada minęło dokładnie dwadzieścia lat istnienia 
zakładu.  Zatrudnia ponad 30 pracowników w produkcji i tyle samo w 18 własnych sklepach. Zakład ma siedzibę w 
małej miejscowości  na pograniczu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej i tam też klienci znają go najlepiej. Czemu tylko 
tam – wokół komina – jak żartobliwie mówi ?  

 

 
 

 
Gdy 20 lat temu uruchamiał własny zakład doskonale wiedział co i jak chce w nim produkować.. Warto 

podkreślić ,że działa w sąsiedztwie najbardziej „zaświnionej” gminy w Polsce – bo w sąsiednim Siedlcu na 
jednego mieszkańca gminy przypada nawet 15 świń a w gminie jest 16 zakładów przetwórstwa w tym prawdziwi 
giganci branży. Tu  niemal każdy mieszkaniec związany jest z  hodowlą czy przetwórstwem trzody. Zatem 
konkurencja dla zakładu typowo rzemieślniczego  jest ogromna. Trzeba było znaleźć patent na zaistnienie na 
rynku, ale w przypadku pana Eugeniusza nie trzeba było wcale daleko szukać.…” Zawsze lubiłem rozmawiać ze 
starszymi , tymi , którzy pamiętają jak kiedyś robiono wędliny, jak je przeprawiano , wędzono…Do dziś uwielbiam 
przywracać dawno zapomniane smaki .Słucham innych , składam opis z zasłyszanych fragmentów , dokładam do 
tego własne doświadczenie i to sprawia mi najwięcej satysfakcji gdy zdołam odtworzyć starą recepturę”…- mówi 
pan Eugeniusz .Założył ,że będzie wytwarzał wędliny z wyższej półki , ale serca klientów i tak zdobędzie 
wyśmienitą jakością i autentycznym smakiem. Nie chce produkować więcej bo jakość jest dla niego 
najważniejsza! Wędzonki, kilkanaście gatunków kiełbas i parówek, wędliny podrobowe, słynna bułczanka, a także 
mięsa kulinarne - codziennie te specjały trafiają do stałych klientów. Przy całym szacunku dla tradycji Pan 
Eugeniusz stara się nadążać za nowymi trendami. Nastawił się wiec także na produkcję tak zwanej żywości 
wygodnej. Chodzi o produkty częściowo już przygotowane, a domu wymagające na przykład jedynie podgrzania 
czy niedługiego już pieczenia czy smażenia. …”Mięso odpowiednio wymasowane, rozbite i zamarynowane piecze 
się o wiele krócej , często klienci o tym nie wiedzą i krzywią się gdy widzą nieco zmieniony jego kolor – to 
działanie marynaty. Wielu klientów nawet nie wie co to jest – a to przecież także stara metoda preparowania 
mięsa. Dlatego też staramy się ją wprowadzać do naszej oferty.” – mówi pan Eugeniusz Bocer 
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 A zamiłowanie do tradycji, starych smaków i pielęgnowanie zarzuconych metod produkcji przyniosło jego 

firmie wymierne efekty . Niejednokrotnie zdobywał główne nagrody w konkursach , ale rok 2008 -  rok jubileuszu 
firmy - przyniósł  te najważniejsze! Najpierw było to pierwsze miejsce za golonkę na II Ogólnopolskim Festiwalu 
Dobrego Smaku w Poznaniu, potem nagrody na Święcie Świni w Siedlcu i wreszcie powód największej dumy – 
tytuł zdobyty na Polagrze Food dla Najlepszego Producenta Wędlin w 2008( w kategorii małych firm) i Puchar 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 

 
 
Doskonale zdaje sobie sprawę z tego jak ogromne znaczenie ma współpraca z wypróbowanymi 

kooperantami. Mówi to z własnego doświadczenia popartego niemal dwudziestoletnią współpracą z zaufanym 
dostawcą tusz mięsnych . Dzięki temu nie boi się kryzysów, „świńskich cykli”, zna jakość mięsa – a to w produkcji 
tradycyjnych wyrobów ma zasadnicze znaczenie. I pewnie również dlatego – nie bez zadumy mówi o konkurencji. 
Bardzo chciałby konsolidacji środowiska i wyeliminowania właśnie konkurencji. Uważa ,że trzeba współdziałać, a 
nie sztucznie rywalizować.   I do tego z całą mocą namawia kolegów! 

Pytany czego życzyć mu na jubileusz firmy odpowiada skromnie …” Chciałbym,, żeby młodzi ludzie 
zaczęli uczyć się tego trudnego zawodu. Sam mam uczniów, ale z roku na rok jest ich coraz mniej – brakuje 
chętnych. Nie wiem kto w przyszłości będzie robił dobre kiełbasy, skoro nie ma komu przekazać 
wiedzy.”…Szczęśliwie pasją zaraził syna. Łukasz skończył technikum, teraz rozpoczął  studia na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu i będzie pierwszym w rodzinie rzeźnikiem z akademickim dyplomem. W przyszłości 
chce z ojcem rozwijać produkcję w nowopowstającym zakładzie, a na razie rywalizuje z ojcem na ….desce! 
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…” Snowboard stał się moją nową pasją. Początkowo jeździłem na nartach, ale pięć lat temu 
pozazdrościłem Łukaszowi. Miał mnie uczyć , ale denerwował się ,że robię zbyt wolne postępy więc uczyć 
musiałem się sam .Jakoś poszło i  dziś kiedy tylko mogę jadę w góry. A latem ? Latem strzelanie w Bractwie 
Kurkowym. Jestem w nim od 1995 roku, a od pięciu lat jestem prezesem”…mówi pan Eugeniusz Bocer.  

Jaki jest patent na sukces? Praca, praca oraz doświadczenie, zdobywanie fachowej wiedzy, szacunek 
dla dawnych mistrzów… i  zaufani współpracownicy. Te - wydawać by się mogło oczywiste prawdy pan Eugeniusz 
systematycznie wprowadzał i stosował w swojej firmie – a dziś z wyjątkową skromnością przyjmuje pochwały i 
gratulacje.  

 
Marzena Rutkowska - Kalisz 

 
KONCERT  „KARNAWAŁ , KARNAWAŁ”… 
 

Chcielibyśmy zainteresować Państwa nową inicjatywą z jaką wystąpiła Filharmonia Poznańska. Rzemieślnicy 
często pojawiają się na koncertach w Auli UAM, są wśród nas wytrawni melomani – ale propozycja jaką 
otrzymaliśmy od dyrektora Filharmonii Wojciecha Nentwiga skierowana jest do całej naszej rzemieślniczej braci. 
Zwrócił on naszą uwagę na koncert, który odbędzie się 30 stycznia przyszłego roku. Koncert „ Karnawał, Karnawał 
” – to wyjątkowo ciekawa pozycja w symfonicznym repertuarze , ponieważ składają się na nią utwory powszechnie 
grywane w karnawale. Są to utwory zarówno znanych kompozytorów jak i tych , których doceniają stali bywalcy 
sal koncertowych , ale  jak się jednak będą mieli Państwo okazję przekonać doskonale te melodie znamy. Warto 
ich posłuchać na żywo, w przepięknym wnętrzu jednej z najlepszych sal koncertowych Polski i Europy w Auli UAM 
w Poznaniu. Filharmonia Poznańska działa pod hasłem „Warta Poznania” , sądzimy ,że warta poznania jest także 
ta inicjatywa. Jest wśród nas wielu ludzi , którzy z muzyką obcują na co dzień . Niemal mimochodem - w swoich 
pracowniach , warsztatach ,po prostu przy pracy. Najczęściej nie  jest to  muzyka symfoniczna… Mamy jednak 
nadzieję ,że  koncert karnawałowy przypadnie Państwu do gustu i zapoczątkuje cykl rzemieślniczych spotkań w 
Filharmonii. Może to być wspaniała okazja do spotkań, rozmów i spędzenia ciekawego wieczoru w mniej oficjalnej 
atmosferze. 
Bardzo serdecznie zachęcamy Państwa do rozważenia tej propozycji i zarezerwowania czasu w ten piątkowy 
wieczór. Spotkajmy się zatem 30 stycznia 2009 roku o godzinie 1900 w Auli UAM w Poznaniu.  
 
Tomasz Wika       Jerzy Bartnik 

 
P.S. Bilety w specjalnie przygotowanej dla nas cenie 15 zł można kupować  do 10 stycznia 2009. Jednocześnie 
prosimy o zebranie pieniędzy od chętnych i wpłacenie  ich wyłącznie  przelewem bankowym na konto Izby. 
Prosimy także o przekazanie do sekretariatu imiennej listy osób, dla których przygotujemy bilety. 
sekretariat@irpoznan.com.pl . tel. 061 852 24 45 , 061 852 13 16 fax 
Więcej szczegółów na temat koncertu i repertuaru Filharmonii Poznańskiej na www.filharmoniapoznanska.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
LEKCJA POLSKOŚCI 

Tygodnie poprzedzające Boże Narodzenie i Nowy Rok to taki szczególny okres , w którym 
przypominamy sobie o zapomnianych krewnych , znajomych , ciepłym słowem chcemy obdarzać nawet 
zupełnie obcych ludzi. Jest wśród nich szczególna grupa – to nasi rodacy zza wschodniej granicy. 
Poplątane , polskie losy sprawiły, że znaleźli się poza ojczystym krajem , ba – niektórzy nawet nigdy w 
nim nie byli. Ale nadal są dumni ze swej polskości  i bardzo sobie cenią naszą o nich pamięć. To właśnie 
z myślą o tych Polakach z obczyzny pamiętają od wielu , wielu lat członkowie Towarzystwa Miłośników 
Wilna  z Ryszardem Liminowiczem na czele. Panie Ryszardzie jak będzie w tym roku? 

Wielkopolscy rzemieślnicy od lat wspierają nasze inicjatywy i od lat uczestniczą w zbiórkach 
darów dla Wileńszczyzny. Kiedyś ona miała bardziej materialny charakter teraz jest to bardziej 
symboliczny wymiar. Chcemy pokazać ,że nie zapomnieliśmy!  

 Jak wiele osób będzie obdarowanych ? 

Przygotowujemy około 5000 paczek , są to głównie słodycze, to ma być taki słodki dowód naszej 
pamięci. 
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Dary zawozimy głównie w okolice Wilna. Mamy pod opieką dwie szkoły im. Jana Pawła  II– 
podstawówkę i gimnazjum – uczy się tam 2300 uczniów . Niemal wszyscy to Polacy. Jedziemy też 
do Rudziszek, Dukszt Pijarskich  i Kolonii Wileńskiej. Jak już wspomniałem od lat te zbiórki 
współorganizują rzemieślnicy. 

Na Litwę woziliśmy wędliny, konserwy… no i słodycze, Chce podkreślić ,że oczywiście 
rozdawanie tych upominków jest bardzo miłym akcentem ale najważniejsze jest samo 
poznawanie tych ludzi. Atmosfera tych spotkań jest tak niepowtarzalna i wyjątkowa ,że kto raz z 
nami pojechał na Litwę zapamięta tę podróż na bardzo długo i zazwyczaj jedzie w następnym 
roku. Tam  naprawdę ludzie doceniają takie gesty i potrafią spontanicznie wyrażać nie tylko 
radość ale i dumę z tego ,że są Polakami. My na co dzień trochę o tym zapominamy – a to często 
właśnie te dzieciaki dają nam lekcje polskości. To wzruszające momenty.  

Kiedy teraz,  w grudniu zaplanowano zbiórkę ? 

Dary będziemy zbierać 12-14 grudnia , w Poznaniu , na Górczynie w kościele Św. Krzyża, a 15 
grudnia wcześnie rano wyjeżdżamy.  

Zbiórka darów to jedno , a co można jeszcze zrobić ktoś komu na przykład za daleko do Poznania , a 
chciałby wspomóc tę inicjatywę? 

Bardzo mile zostaną przyjęte wpłaty pieniężne na nasze konto, lub dary materialne. Jeśli ktoś 
chciałby nam pomóc bardzo proszę o kontakt ze mną podaję numer telefonu 061 866 78 95 lub 
adres poczty wicze@tlen.pl – moje nazwisko Ryszard Liminowicz. 

Bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję ,że z tegorocznej wyprawy przywiozą Państwo równie 
ciepłe wspomnienia.  

Marzena Rutkowska - Kalisz 
 

WARTO BYĆ … 

W przepięknie udekorowanym mieście, od 1 do 12 grudnia, na Konferencji Narodów 
Zjednoczonych dotyczącej Zmian Klimatu (COP-14) będzie przebywać około 10 tysięcy gości z 

całego świata. 

Z tej okazji przygotowano szereg atrakcji, zarówno dla gości, jak i Poznaniaków. Warto z nich 
skorzystać. W bezpośrednim sąsiedztwie terenów eksterytorialnych Konferencji Klimatycznej, w 
pawilonie nr 6 i 6a Międzynarodowych Targów Poznańskich (wejście od ulicy Bukowskiej) od 4 do 7 
grudnia odbędzie się Festiwal Sztuki i Przedmiotów Użytkowych. Rzemieślnicy Artyści oraz twórcy 
ludowi przedstawią wyroby artystyczne i rękodzieło. Wyroby rzemiosła artystycznego i rękodzieła 
będzie można również oglądać na Starym Rynku. Tutaj w prawdziwie świątecznej atmosferze, od 6 do 
21 grudnia, będzie oczekiwało na gości IX Betlejem Poznańskie, tradycyjne spotkanie wprowadzające 
w okres Bożego Narodzenia. Oprócz oryginalnych zakupów można tam przyjść, aby posłuchać kolęd, 
wypić barszcz, czy obejrzeć oryginalne rzeźby z lodu, w ramach III Międzynarodowego Festiwalu 
Rzeźby. 

Kolęd, w wykonaniu znanych poznańskich chórów oraz zespołów muzycznych, można też posłuchać w 
pięknych kościołach poznańskich – w odrestaurowanych – Farnym, przy ul. Gołębiej (2, 3, 4,5,11 
grudnia o 19:00), i o.o. Franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej (2, 3, 4, 6 grudnia o godz. 19:30), 
Bazylice Archidiecezjalnej (7 grudnia, godz. 17.30), w Kościele Św. Wojciecha (koncert Affabre 
Concinui, 8 grudnia, godz. 20.00). Koncerty, w wykonaniu studentów, pedagogów i absolwentów 
Akademii Muzycznej będą miały miejsce w Auli Novej (w dniach : 3,4,5,7,9,10 grudnia, godz. 19:00).  

Ciekawym wydarzeniem kulturalnym będzie, odbywająca się w dniu 6 grudnia od 17:00 do 24:00 
Grudniowa Noc Muzeów, Galerii i Teatrów, zatytułowana „Klimaty sztuki”. Tradycyjnie zaprasza do 
oglądania swoich kolekcji (i słuchania pięknych koncertów) Muzeum Narodowe wraz ze swoimi 
oddziałami, Galeria Arsenał, oraz Centrum Kultury Zamek (tutaj koniecznie trzeba obejrzeć wystawę 
obrazów Aneri Ireny oraz Wojciecha Weissów). Na pewno warto również pójść do Galerii U Jezuitów, 
mieszczącej się przy ul. Dominikańskiej.                                                                                                  9 
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W pięknych, monumentalnych wnętrzach Galerii, przy muzyce, w wykonaniu Kwartetu Jorgi, będzie 
można oddać się kontemplacjom obrazów i rzeźb w ramach ekologicznej wystawy : „Przestrzeń natury- 
przestrzeń sztuki”. Aby zobaczyć wystawę fotograficzną, dotyczącą Wielkopolskiego Parku 
Narodowego, zatytułowaną „Impresje” należy udać się do Galerii Wyobraźni, ul. Kramarska 2/I p. Swoje 
podwoje otworzą również – mieszczące się przy Starym Rynku, Muzeum Literackie, im. H. 
Sienkiewicza (wystawa książek „Pro-natura”) oraz teatry (Teatr Ósmego Dnia). 

Omawiając wydarzenia kulturalne warto wspomnieć o cyklu imprez które będą miały miejsce od dnia 1 
do 10 grudnia w klasztorze o.o. Karmelitów (Samotnia Św. Rafała, ul. Działowa 25). Będzie tam 
można między innymi posłuchać koncertu („Kantyczki karmelitańskie” – pieśni bożonarodzeniowe z 
XVII i XVII wieku, 7 grudnia, godz. 17:30) lub uczestniczyć w Galerii spotkań („Podróż zimowa” - pieśni 
Franciszka Schuberta, cykl wierszy Stanisława Barańczaka, ilustrowane pokazem obrazów Danuty 
Waberskiej, 6 grudnia, godz. 19:00). 

A gdy wyjdziemy z przestrzeni wystawienniczych i sal koncertowych, na budynkach zauważymy cykl 
wielkoformatowych obrazów – fotomontaży inspirowanych dziełami malarstwa europejskiego 
(Botticcelli, Bruegel, Leonardo da Vinci), autorstwa Ewy Łowżył we współpracy z Kobasem Laksą. 

Na wszystkie, omówione wydarzenia klimatyczno-kulturalne jest wstęp wolny. O innych wydarzeniach, 
także tych, na które są potrzebne zaproszenia, i tych biletowanych można dowiedzieć się z 
„Kalendarium Wydarzeń Kulturalnych COP 14, 1 – 12 grudnia 2008, Poznań”, broszury dostępnej w 
Centrum Informacji Miejskiej, w budynku Arkadii, przy Placu Wolności (tel. 0 61 851 96 45 lub 0 61 
9431). Można też wejść na stronę internetową www.poznan.pl/, kliknąć w ikonę po prawej stronie „COP 
14 – wydarzenia kulturalne” i tam uzyskać potrzebne informacje.  

 

Warto być….. w Gnieźnie 

W dniach od 6 do 14 grudnia na Rynku w Gnieźnie odbywać się będzie Piastowski Jarmark 
Gnieźnieński. W tych dniach odbędą się prezentacje oraz sprzedaż produktów regionalnych, rękodzieła 
artystycznego i wyrobów świątecznych. Specjalną atrakcją będzie otwarte w Mikołajki lodowisko! 

 
Aleksandra Szała 
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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 działalności 
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 potwierdzające 

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 
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