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Najlepsi z najlepszych w rzemiośle 2014 – Gala w Koninie

Wśród gości konińskiej Gali znaleźli się 
między innymi Sebastian Łukaszewski, 
wiceprezydent Konina, wiceprezes WIR 
Marek Skoraszewski, władze samorzą-
dowe, starsi cechów, dyrektorzy szkół 
ponadgimnazjalnych oraz rodziny i bli-
scy uhonorowanych rzemieślników.

Podczas Gali przedstawiono założenia 
projektu „Społecznie odpowiedzialne 
rzemiosło”, w ramach którego zorga-
nizowano Galę. Mówiono na temat 
oświaty zawodowej i działań, jakie rea-
lizuje Izba, aby zainteresować młodych 
ludzi podejmowaniem nauki zawodu 
w rzemiośle. Podkreślano, że w proce-
sie kształcenia przyszłych kadr dla rze-
mieślniczych firm nic nie zastąpi relacji 
uczeń – mistrz. Tylko łączenie nauki 
w szkole z praktyką w zakładzie pra-
cy umożliwia rzetelne przygotowanie 
młodych ludzi do bezproblemowego 
wejścia na rynek pracy.

Czym są dobre praktyki CSR? Jak  
takie obszarach jak dbałość o środowi-
sko naturalne, pracowników, klientów 

czy wreszcie rynek, na którym funkcjo-
nuje firma, przekładają się na konkret-
ne działania? O tym wszystkim mó-
wiono, przedstawiając jednocześnie 
laureatów konkursu Społecznie Odpo-
wiedzialny Rzemieślnik. Najlepszymi 
z najlepszych w regionie konińskim 
zostali: Marceli Uciński, Wojciech Syp-
niewski, Krzysztof Rogalski i Ryszard 
Włodarczyk.

Następnie uhonorowano najlepszych 
mistrzów i czeladników. Gratulowano 
zarówno świetnym mistrzom, czeladni-
kom, jak i ich nauczycielom i pracodaw-
com. Przypomnijmy, że w ten sposób 

już po raz drugi w historii Izby uhono-
rowano tych rzemieślników, którzy swój 
egzamin kwalifikacyjny zdali z oceną 
celującą lub bardzo dobrą!

Uroczystą Galę zorganizowano w ra-
mach Projektu „Społecznie odpowie-
dzialne rzemiosło”.Projekt jest realizo-
wany z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki i współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Marzena Rutkowska-Kalisz
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W Koninie 18 marca 2015 w trakcie specjalnej Gali 
uhonorowano społecznie odpowiedzialnych rzemieślników, 
osoby najlepiej przygotowane do egzaminów 
mistrzowskich i czeladniczych, a także ich mistrzów 
szkolących, pracodawców i szkoły. 
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