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Najlepsi z najlepszych 
w rzemiośle 2014 – Gala w Lesznie

20 marca 2015 r. uhonorowano „Najlepszych z najlepszych 
w rzemiośle 2014” w regionie leszczyńskim. W gościnnych 

murach Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie odbyła się kolejna 
Gala, w czasie której nagrodzono społecznie odpowiedzialnych 
rzemieślników, osoby najlepiej przygotowane do egzaminów mi-
strzowskich i czeladniczych, a także ich mistrzów szkolących, pra-
codawców i szkoły zawodowe. W uroczystości wzięli udział: Adam 
Mytych, Wiceprezydent Leszna, Wiceprezes WIR Marian Tyrzyk, 
wicestarostowie powiatów i burmistrzowie z regionu leszczyńskiego, 
starsi cechów, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz rodziny 
i bliscy uhonorowanych rzemieślników.
Zaprezentowano cele i zadania Projektu „SPOŁECZNIE ODPO-
WIEDZIALNE RZEMIOSŁO”, w ramach którego zorganizowano 
Galę. Mówiono również wiele na temat oświaty zawodowej i dzia-
łań, jakie podejmuje Izba, aby zainteresować młodych ludzi nauką 
zawodu w rzemiośle. Wszelkie działania zachęcające młodych ludzi 
do podjęcia nauki w rzemiośle są bardzo potrzebne, tym bardziej 
że jak pokazują twarde dane statystyczne przytaczane w Brukseli, 
tylko zdobycie fachowego wykształcenia gwarantuje sukces na ryn-
ku pracy.
Czym właściwie jest CSR – czyli społeczna odpowiedzialność bi-
znesu? Mówiło o tym wielu prelegentów, a w miarę podawania 
kolejnych przykładów działań realizowanych w myśl zasad CSR 
okazywało się, że dla rzemiosła to właściwie nic nowego. To raczej 
nazywanie wielu inicjatyw społecznych, dobrych praktyk i prag-
matycznych zachowań, które definiują pojęcie: społecznie odpo-
wiedzialny rzemieślnik. Czyli rzemieślnik, który doskonale szkoli 

swoich następców, dba o swoich pracowników, szanuje klientów 
i pilnie wsłuchuje się w ich sugestie, dba o środowisko naturalne czy 
wreszcie angażuje się w życie lokalnej społeczności.
Podczas gali ogłoszono wyniki prac kapituły konkursu SPOŁECZ-
NIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK. Ale zanim każdy z lau-
reatów odebrał specjalną statuetkę, wszyscy zgromadzeni na sali 
mieli okazję wysłuchać krótkiego opisu dobrych praktyk CSR, które 
w swojej firmie stosuje każdy z nagrodzonych rzemieślników.
Laureaci leszczyńskiej edycji konkursu: Bronisław Padurski, An-
gelika Lewandowska, Grażyna Banasik i Renata Józefiak, Henryk 
Nowak oraz Piotr Kozłowski.
Następnie uhonorowano najlepszych mistrzów i czeladników. Przy-
pomnijmy, że w ten sposób już po raz drugi w historii Izby uhonoro-
wano tych rzemieślników, którzy swój egzamin kwalifikacyjny zdali 
z oceną celującą lub bardzo dobrą!
Dla wielu obecnych na sali rodziców młodych czeladników był to 
szczególnie wzruszający moment. Tym bardziej, że zostali wraz 
z rzemieślnikami i mistrzami szkolącymi oraz pracodawcami uhono-
rowani dodatkowo przez władze samorządowe gmin.
Specjalne listy gratulacyjne otrzymali także dyrektorzy szkół, które 
tak znakomicie przygotowały rzemieślników do pracy.
Uroczystą Galę zorganizowano w ramach Projektu „SPOŁECZNIE 
ODPOWIEDZIALNE RZEMIOSŁO”. Projekt jest realizowany z Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki i finansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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