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Najlepsi z najlepszych w rzemiośle 2014 – 29 marca Poznań

W niedzielnej uroczystości udział wzięli: 
Poseł na Sejm RP Jacek Tomczak, Andrzej 
Plesiński reprezentujący Wojewodę Wiel-
kopolskiego, Wicekurator Oświaty: Hanna 
Rajcic-Mergler, Piotr Zerbe: Wielkopolski 
Wojewódzki Komendant OHP, Prezes Jerzy 
Bartnik, Wiceprezes Antoni Odzimek, starsi 
cechów, przedstawiciele samorządu teryto-
rialnego i gospodarczego, dyrektorzy szkół 
ponadgimnazjalnych i przedstawiciele insty-
tucji współpracujących z rzemiosłem, oraz ro-
dziny i bliscy uhonorowanych rzemieślników.

Czym jest CSR? Czy dla rzemieślników 
to nowość? Co ma wspólnego z oświatą za-
wodową? Mówił o tym bardzo dużo Prezes 
Jerzy Bartnik. Kształcenie zawodowe jest 
strategicznym celem w Polsce – podkreślał 
Prezes. Z takim stwierdzeniem spotyka się w 
Warszawie w czasie wielu narad, posiedzeń 
i obrad najważniejszych gremiów. Izba dla 
wypromowania oświaty zawodowej zrobiła 
bardzo dużo – jest niekwestionowanym lide-
rem w Polsce, a kolejne spotkania z Minister 
Joanną Kluzik-Rostkowską współorganizo-
wane przez Izbę pozwalają rozwiązywać 
problemy często do tej pory niedostrzegane. 
Prezes Jerzy Bartnik z dumą podkreślał, że 
pierwszy raz od kilkudziesięciu lat więcej mło-
dych ludzi wybrało kształcenie zawodowe niż 
ogólnokształcące. Tym bardziej trzeba dbać 

o jakość tego kształcenia – to jeden z przeja-
wów społecznie odpowiedzialnego rzemiosła.

Czym są dobre praktyki CSR? O tym 
wszystkim mówiono przedstawiając jedno-
cześnie laureatów konkursu SPOŁECZNIE 
ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK. Laure-
atami zostali: Czesław Przybyła, Jerzy We-
sołowski, Maria Katscher, Krystyna Małecka, 
Stanisław Butka, Małgorzata Grzelak, Krzysz-
tof Mielczarek, Waldemar Pietura, Eugeniusz 
Pawlikowski, Zenon Błaszak, Roman Pabich, 
Mirosław Gano, Andrzej Dzierzyński, Euge-
niusz Pietraszak, Jarosław Dobrowolski, Gra-
cjan Kiciński, Tadeusz Dorna, Leszek Szott, 
Stanisław i Mirosława Paraczyńscy oraz Da-
riusz Rusinek.

Następnie uhonorowano najlepszych mi-
strzów i czeladników. Przypomnijmy, że w 

ten sposób już po raz drugi w historii Izby 
uhonorowano tych rzemieślników, którzy swój 
egzamin kwalifikacyjny zdali z oceną celują-
cą lub bardzo dobrą! Podziękowania za trud 
wykształcenia tak znakomitych specjalistów 
odebrali również ich mistrzowie szkolący 
oraz pracodawcy, a także szkoły, których są 
wychowankami.

Uroczystą Galę zorganizowano w ramach 
Projektu „SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE 
RZEMIOSŁO”. Projekt jest realizowany z Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki i finanso-
wany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Marzena Rutkowska-Kalisz

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W niedzielne popołudnie w Sali witrażowej Izby odbyła się ostatnia Gala 
w ramach projektu „Społecznie odpowiedzialne rzemiosło”, w czasie 
której uhonorowano społecznie odpowiedzialnych rzemieślników i oso-
by, które najlepiej przygotowały się do swoich egzaminów kwalifikacyj-
nych. Tym razem bohaterami dnia byli rzemieślnicy z cechów poznań-
skich, regionu poznańskiego, a także z Kalisza i Pleszewa. 
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