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Siła pokoleń! 
Współczesne rzemiosło – dziadek i wnuk 

Z berlińskiej perspektywy... 

W podziękowaniu dla najlepszych! 

http://www.irpoznan.com.pl/siw
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W PODZIĘKOWANIU DLA NAJLEPSZYCH! 

 23 lutego 2014 po raz pierwszy w historii Izby, w tak uroczysty sposób uhonorowano najlepszych cze-

ladników i ich mistrzów szkolących,  a także mistrzów,  którzy perfekcyjnie potwierdzili swoje kwalifikacje.  

Świadectwo czeladnicze  i dyplom mistrzowski odbiera w naszej Izbie corocznie ponad 4000 osób. A blisko 

160 – tych, którzy egzamin zdali na bardzo dobry  lub celujący nagrodzono  specjalnymi dyplomami.  

 

W podziękowaniu dla najlepszych! 

skich uczniów zawodu. Te liczby mówią same za sie-

bie! Prezes odniósł się również  do sytuacji w innych 

krajach, między innymi do swojej niedawnej wizyty  

w Hesji. W tym niemieckim landzie najlepsi ucznio-

wie w rzemiośle – właśnie tacy piątkowi – mają mi-

mo braku matury zapewniony wstęp na wyższe 

uczelnie zawodowe. Niemcy stawiają po prostu na 

fachowców. Tym rozwiązaniom bacznie przypatrują 

się także Chińczycy. Gospodarka na całym świecie 

dąży do jak najpełniejszej obsługi człowieka, dlatego 

pracy w sektorze usługowym będzie coraz więcej. 

Jerzy Bartnik gratulował nagrodzonym przede  

wszystkim tego, że nie zmarnowali czasu przeznaczo-

nego na naukę i w bardzo spektakularny sposób wpi-

sali  się do grona rzemieślników. Życzył im powodze-

nia i tego by nauka zawiodła ich tam gdzie prowadzi 

ambicja!  

 Do grona gratulujących przyłączyła się Krystyna 

Łybacka. Nie ma skuteczniejszej metody uczenia niż 

relacja mistrz - uczeń  podkreślała Posłanka. Dlatego 

gratulowała także mistrzom szkolącym, którzy mło-

dym adeptom tak skutecznie przekazali wiedzę  

i umiejętności. Przez całe lata wykształcenie zawodo-

we było niedoceniane, ale teraz bardzo szybko zapra-

cowuje na doskonałą opinię, tym bardziej, że daje 

 W  uroczystości udział wzięli  Parlamentarzyści 

Wielkopolscy: Krystyna Łybacka i Adam Szejnfeld, 

Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego, włodarze i samorządowcy z wielu 

miast Wielkopolski, a także przedstawiciele władz  

i instytucji ściśle związanych z procesem kształcenia 

zawodowego, na co dzień współpracujący z WIR 

oraz, dyrektorzy szkół zawodowych, z których pocho-

dzą wyróżnieni uczniowie.  Przybyli także członkowie 

Rady Izby, Starsi Cechów, rzemieślnicy.  Galę wręcze-

nia dyplomów i podziękowań prowadził Dyrektor To-

masz Wika.  

 Prezes Jerzy Bartnik witając gości szczególnie 

ciepło zwrócił się do uhonorowanych i ich mistrzów 

szkolących. W swoim wystąpieniu bardzo dużo mó-

wił na temat szkolnictwa zawodowego. W naszej 

Izbie, w najpopularniejszych zawodach uczy się obec-

nie ponad 800 fryzjerów, niemal tyle samo specjali-

stów z branży motoryzacyjnej, blisko trzystu stolarzy 

i tyle samo malarzy-tapeciarzy. W Wielkopolsce,  

w różnych zawodach kształci się 40% wszystkich pol-
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W PODZIĘKOWANIU DLA NAJLEPSZYCH! 

podstawy by świetnie odnajdywać się na rynku pracy 

– zaznaczała Krystyna Łybacka. Poseł Adam Szejnfeld 

gratulując wyróżnionym zaznaczał, że zawody, które 

wybrali pozwolą także na osiągnięcie satysfakcji fi-

nansowej. Współczesna gospodarka oparta jest na 

świetnie wykształconych fachowcach, to oni budują 

bezcenny kapitał ludzki. Jeszcze do niedawna mode-

lowa gospodarka opierała się na wielkim przemyśle. 

Tymczasem okazuje się, że silna, efektywna gospo-

darka wspiera się na usługach i sektorze MŚP. To do-

bry czas dla  ludzi, którzy wybrali taką  ścieżkę kariery 

zawodowej – konkludował Poseł Adam Szejnfeld.  

 Głos zabrał także Wojciech Jankowiak Wice-

marszałek Województwa Wielkopolskiego, który   

podzielił opinię przedmówców i dodał, że w Wielko-

polsce tradycyjnie stawia się na jakość. Nasze woje-

wództwo stanowi 9% obszaru Polski, 9% ludności  

a kształci 40% młodych rzemieślników – to o czymś 

świadczy i możemy być dumni z takiego osiągnięcia – 

podkreślał Wojciech Jankowiak.  

 Całe przedsięwzięcie jest jednym z działań or-

ganizowanych w ramach realizowanego przez WIR 

projektu „Społecznie odpowiedzialne rzemiosło”. 

Projekt ma na celu  zwiększenie zdolności adaptacyj-

nych rzemieślników i pracowników ich  firm  oraz wy-

pracowanie strategii społecznej odpowiedzialności 

biznesu (CSR) dla rzemiosła. Ma przede wszystkim 

promować prospołeczne postawy rzemieślników, 

którzy czynnie włączają się w życie swoich miejsco-

wości. W ramach tego projektu przewidziano organi-

zacje wielu bardzo spektakularnych akcji, które nie 

tylko ożywią lokalne społeczności ale także zaprezen-

tują aktywność ludzi rzemiosła. O tym wszystkim mó-

wiła Bogumiła Frąckowiak odpowiedzialna za realiza-

cję projektu. Wspomagał ją dr Krzysztof Bondyra.  

 Po wszystkich przemówieniach i gratulacjach 

przyszła pora na wręczanie dyplomów i podzięko-

wań. Prezes Jerzy Bartnik w asyście Wiceprezesów  

gratulował osobiście każdemu wyróżnionemu czelad-

nikowi i mistrzowi. Okolicznościowe dyplomy i po-

dziękowania otrzymali także mistrzowie szkolący.   

 O wspaniałą oprawę muzyczną uroczystości 

zadbał Chór Cantavi Ad Homini pod dyrekcją Marty 

Mikołajczak-Niewińskiej. Wokaliści działają przy 

Śremskim Ośrodku Kultury, a naszej publiczności 

z  sukcesem zaprezentowali się już w czasie ubiegło-

rocznego spotkania kolędowo-noworocznego.  

 W zamyśle organizatorów taka uroczystość po-

winna wpisać się na stałe w kalendarz WIR i stanowić 

bardzo ważny akcent podkreślający  znaczenie kształ-

cenia zawodowego  w działalności Izby.  
 

Marzena Rutkowska-Kalisz 
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WYWIAD Z POSEŁ KRYSTYNA ŁYBACKĄ 

Pani Poseł Jak z perspektywy doświadczeń ministerialnych ocenia Pani rolę kształcenia zawodowe-

go dla naszej gospodarki? 

Krystyna Łybacka: Według mnie jest to jeden z dwóch filarów gospodarki: pierwszy to proces inno-

wacji i unowocześniania gospodarki a z drugiej szkolnictwo zawodowe właśnie. Nie jestem gołosłow-

na ponieważ jestem tym szefem resortu, który zmienił reformy ministra Handkego i doceniał szkol-

nictwo zawodowe. Pozostawiłam technika, wzmocniłam szkoły zawodowe i wprowadziłam odpłat-

ność za kształcenie. Już wtedy, wbrew niemal wszystkim prezentowałam ten pogląd, a dziś mam sa-

tysfakcję, że kolejne lata przyniosły potwierdzenie moich racji. Dzisiaj nie ma w Europie kraju, który 

nie rozwijałby szkolnictwa zawodowego. Jeśli patrzymy na gospodarkę, a o tym mówią wszyscy: roz-

wijanie sektora usług nie będzie możliwe bez rzemieślników.  

 

Cała Europa zachwyca się niemieckim sys-

temem kształcenia dualnego. Dziennika-

rze polscy też! W myśl przysłowia… 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”.  

Zapominają albo wręcz nie wiedzą, że 

także w Polsce taki system obowiązuje od 

dziesięcioleci… 

Krystyna Łybacka: To prawda, przecież my 

kształcimy w sposób dualny od wielu, wie-

lu lat. Więź z warsztatami, pracowniami 

rzemieślniczymi jest nieoceniona. Nie ma 

lepszego kształcenia! Żadna nawet najno-

wocześniejsza pracownia szkolna, żadne centrum kształcenia zawodowego nie zastąpi atmosfery za-

kładu, kontaktu z klientem i tego wszystkiego co składa się na specyfikę danego zawodu.  

 

Co trzeba zatem przekazać młodym ludziom, którzy rozpoczęli naukę 

zawodu ? 

Krystyna Łybacka: Najważniejsze by korzystać z obecności w zakładzie, 

patrzeć jak pracuje mistrz, jak majster wykonuje swoją pracę. Od cza-

sów antycznych, od słynnej Akademii Platońskiej i innych nikt nie wy-

myślił lepszego systemu niż mistrz - uczeń. On może mieć różne obli-

cza, bo zmienia się rzeczywistość wokół nas ale istota relacji pozostaje 

niezmienna! 


