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O zamiłowaniu do prakryki i twórczości
Z okazii 100-|ecia lzby Rzemieślniczej
oraz Małei i Średniei Przedsiębiorczości
w Katowicach rozmawiamy z katowicki-
mi rzemieślnikami. Dziś prezentujemy
koleiną osobę.
Zwyczajowo kojarzony ze zgubionymi klu-
czami lub zacięĘm zamkiemw drzrviach ślu-
sarz to jednak o wiele więcej, to kĘżę wśród
zawodów technicznych - przekonujeJan Wy-
ciśĘ z zawodu ślusarz i mistrzw dziędzińe
mechaniki poj azdowej - w rozmowie z Bar-
barą Miś. Od p onadttzydzięstu lat wlaściciel
firmy Innow, zajmującej się produkcją sprzętu
medycznego i rehabilitacf nego.

Jak zaczęła się Pana przygoda z zemiosłem?
Urodziłem Ęwrodzinie rzemieślńczej, tlłn
samym praca manualna jest dla mnie odpo-
czątku swego ro dzĄu wyznacznikiem drogi
życiowej. Skończylem studia na Politechnice
Warszawskiej, alĆ wrócilem na Śląsą bo tra-
dycja rzemieślnicza w moim domu była bar-
dzo silną a ja dążyłem do tego żeby stworzyc
coś własnego. Po studiach zostalem mistrzem
w dziedzinie mechaniki pojazdowej i otwo-
rzyłem swój warsztat. W 1984 roku powstała
nasza rodzinna firma - Innow.

Dziś zatrudnia Pan w swojej flrmie wielu ślu-
sarry, ale raczej żaden z nich nie zajmuje się
zaciętymi drłviami?
Slusarstwo to podstawa każdego zawodu
manualnego. W tej chwili żadna dziedzina
technicznanie obejdzie się bez tego, Ślusarze

Jan Wyciślik (z prawej) otrrymał wyńżnienie od lzby Rzemieślniczei Małej i Śrcdniej Pzedsi$iorczości
w kategorii Firma z Jakością podczas )00/l! Wielkiei Gali lzby Rzemiślniczej w Katowicach w 2022 rcku

Katowice stawiają na szkolnictwo zawo-
dowe. Czy to dobra droga dla młodych
ludz|?
Oczywiście, żetak. Myślę, że dziś ślusarz
jest w stanie wszędzie dostać pracę. Roz-
budowanie tego zawodu w różnych kie-
runkach to podstawa naszego przemyslu.
Szkolnictwo zawodowe, o które od dawna
zabiega Izba Rzemieślnicza w Katowicach,
jest ważne i musi być obecne. Tendencja do
skupiania się na wyższym wykształceniu
to bląd, bo dziś na rynku pracy brakuje
nam rzemieślników.

potrzebni są w fabrykach samochodów,
stoczniacb a nawet przy konstruowaniu
pojazdów kosmicznych. Slusarstwo to także
moźliwość tworzenia nowych rozwiązań
technicznych. Oczywiście ślusarz może być
wyspecjalizowany w różnym kierunku - to
m.in. spawacz, monter, serwisant, ale tęż
artysta, wynalazca, a przede wszystkim
twórca. Dobry ślusarz potrafi zrobić w me-
talu praktycznie wszystko, to znaczy umie
ten metal przyciąć, obrobić, odpowiednio
ukształtować, zlożyć i tak naprawdęprze-
kazać klientowi gotowy produkt.

Katowice to duże miasto, dla zemieślników
oznacza to większy potencjal na rynku pracy
czy łaczĄ spoą konkurcncję?
Dzisiaj w szędzie brakuje ślusarzy. To jest bar-
dzo uniwersalnyzawód. Ksztalcąc się na ślu-
sat za, można zdobyć wszystkie umiejętności
przydatne w jakiejkolwiek pracy technicz-
nej. Nasz region, który obecnie przeobraża
się z przemysłu wydobywczego w przemysł
nowych technologii, cały czas poszukuje pra-
cowników; dobrych, wykwalifikowanych
i wykształconych rzemieślników.

Czy umiejętności ślusarskie, wykształcenie
typowo zemieślnicze pomogło Panu w karie-
rze zawodowej?

Jaknajbardziej, człowiek idący po liceum
na studia niewiele potrafi. Zna teorię, ale
brakuje mu umiejętności technicznych. Nie
chod"i o to,żebybyć salonowym inżynie-
ręm. Slusarz w mojej firmie to podstawa
produkcji, Moje zamiłowanie do praktyki
i twórczości zaowocowało nowymi wzo-
rami technicznymi i patentami, których
jestem autorem. W ostatnim roku firma
Innow uzyskała wyróżnienie jako Firma
zJakością.

Życie to nie tylko praca, czy ma Pan swój ulu-
biony zakątek w Katowicach?
Bardzo lubię spokojniejsze miejsca, takie
jak nasz park naZadolu, przy tężni solan-
kowej. To dobre miejsce, żeby trochę od-
począć.

46 mln przekaże Katowicom UNICEF
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Rankingi, nagrody
- Katowice wyróżnione!
Katowice najwyzej w regionie, czwarte, tuź
za Swinoujściem, Warszawą i Poznaniem
w tegorocznej edycji Rankingu Zrównoważo-
nego Rozwoju, Ranklng powstaje przez ocenę
l5 wskaźników GUS.
Nasze miasto zostało równiez laureatem na-
grody Zielony 0rzeł ,Rzeczpospolitej" w kate-
gorii Samorząd. Redakcja Rzeczpospolitej oraz
kapituła doceniły Katowice za systematyczne
i rozmaite działania ekoloqiczne,
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Buduiemy dla Was!
Przebudowa u|icy Wiezowej, skrzyzowań
w ciąqu ul, Armii Krajowej oraz modernizacja
wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podsta-
wowej nr 36 i rozbudowa Szkoły Podstawowej
nr 21, Tradycyjnie w naszej gazecie znajdziecie
tematy inwestycyjne,
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Rozmowy na poziomie
Kto z nas nie zna zespołu Dżem? Grupa ciągle
jest w dobrej formie, czego najlepszym dowo
dem 1est rozmowa z Beno Otrębą, współzało-
zycielem i basrstą zespołu.
Lech Szaraniec, wieloletni dyrektor Muzeum
Ś|ąskiego, muzealnik i historyk sztuki opowie *

dlaczego jest zakochany w Katowicach?
0 tym, 1aka dawniej, l50 lat temu, była atmos-
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