
Panie Prezesie Związku Rzemiosła Polskiego, Panie Wojewodo, 

Panie Marszałku, , Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Panowie 

Inspektorzy, Państwo Dyrektorzy, Czcigodny Księże Kapelanie, 

Kawalerowie Szabli Kilińskiego, koleżanki i koledzy Rzemieślnicy, 

Zaproszeni Goście, 

 75 lat temu, w roku 1945, za sprawą niezwykłych, 

zdeterminowanych ludzi – Rzemieślników powstała Warmińsko-

Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Za sobą mamy lata 

lepsze i gorsze dla przedsiębiorców prowadzących firmy rzemieślnicze, 

jednakże Rzemieślnicy zawsze wychodzili zwycięsko ze stawianych 

przed nimi wyzwań i trudności. 

 Każda rocznica jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. Stanowi 

okazję do oceny dotychczasowych osiągnięć. Skłania do refleksji, 

wspomnień i przemyśleń. Jest to także czas na wyznaczenie nowych 

celów. Wiele udało nam się osiągnąć, jeszcze więcej jest ciągle przed 

nami. 

 Ostatnie miesiące i stan pandemii pokazały nam jak ważna jest 

współpraca i zintegrowanie wewnętrze środowiska. Uważam, że 

Rzemiosło Warmii i Mazur zdało ten trudny egzamin. Chciałbym 

podziękować Państwu za zaangażowanie, trwanie przy swoich 

przedsiębiorstwach i troskę o pracowników. Po raz kolejny 

pokazaliśmy, że Rzemiosło jest silne i posiada znaczący wpływ na 

gospodarkę kraju. 

 W dzisiejszych czasach rzemiosło z powodzeniem stawia czoła 

nowym wyzwaniom, rozwojowi technologii i zmieniającej się 

gospodarce. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

zrzesza i szkoli rokrocznie rzesze pracowników i przedsiębiorców o 

najwyższych kwalifikacjach. Kształcimy świetnych fachowców, 

świadomych obywateli, którzy pragną pracować dla rozwoju Polski. 

Dzięki takim działaniom ranga naszego środowiska stale wzrasta. To 

praca wszystkich Państwa, obecnych tu na tej sali, sprawia, iż rzemiosło 

nigdy nie zginie i przetrwa kolejne dekady, tak żeby przez kolejne lata 

Izba Rzemiosła mogła wraz z całą Bracią Rzemieślniczą oraz tak 

znakomitymi gośćmi świętować kolejne Jubileusze. 



 Jak Państwo wiedzą, w końcu po tylu latach dla Rzemiosła próbuje 

świecić zielone światło ze strony rządzących. Przykładem jest Polski 

Inkubator Rzemiosła, program rządowy, który wszedł w życie w ciągu 

ostatnich tygodni. Natomiast nowa ustawa o rzemiośle jest w trakcie 

opracowywania. Mam nadzieję, iż te inicjatywy stanowią dobry, nowy 

początek dla Rzemiosła i przyniosą wymierne korzyści zarówno dla 

organizacji rzemieślniczych, jak i bezpośrednio dla samych 

Rzemieślników. 

 W dniu dzisiejszym pragniemy także uhonorować tych, którzy 

swoim wysiłkiem współtworzą pomyślność środowiska 

Rzemieślniczego poprzez kultywowanie wielowiekowych tradycji, 

rozwijanie swoich warsztatów pracy, wychowywanie i kształcenie w 

rzemiośle następców oraz działanie na rzecz innych. 

 Niech ta doniosła rocznica w dziejach naszej organizacji będzie 

powodem do dumy dla wszystkich zaangażowanych w tworzenie 

dotychczasowego dorobku Izby i utrwalanie jej wyjątkowej tożsamości.  

 W imieniu swoim i całego Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rzemiosła i Przedsiębiorczości życzę Państwu wytrwałości w 

prowadzeniu niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz 

polskiego Rzemiosła, dalszego rozwoju otwierającego możliwości 

sprostania współczesnym wyzwaniom rynku pracy, skuteczności w 

działaniu oraz owocnej współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego 

i instytucjami, z którymi od wielu lat współdziałamy. 

 Chciałbym, aby kolejne lata w historii naszej Izby były 

kontynuacją tego, co najlepsze, aby obfitowały w nowe działania i 

inicjatywy ku chwale Rzemiosła. 

 Życzę Państwu wspaniałego świętowania i niezapomnianego 

Jubileuszu! 
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