
Cech Rzemiosł Różnych 

Zrzeszanie się rzemieślników w cechach ma bogatą i długą tradycję. Pierwsze wzmianki o 

cechach pojawiły się już w XIII wieku; obejmowały one przedstawicieli takich zawodów jak: 

garncarze, bednarze, kowale, sukiennicy czy szewcy. Od początków swego istnienia cechy były 

silnie związane z państwowością i lokalną tradycją oraz zwyczajami. Cech Rzemiosł Różnych w 

Gostyniu powstał 30 czerwca 1953 roku i zrzeszał wówczas blisko 400 rzemieślników. Obecnie 

Cech działa na terenie całego powiatu gostyńskiego obejmując dodatkowo swym zasięgiem gminę 

Krzywiń. Zrzesza około 300 zakładów rzemieślniczych, przy czy warto dodać, że aż w 180 z nich 

prowadzone są nauki młodzieży. Najbardziej popularne są takie zawody jak: stolarz, mechanik 

samochodowy, malarz, rzeźnik czy fryzjer.  

Od początku swego funkcjonowania, zgodnie z założeniami, cech jest dobrowolną organizacją 

samorządu branżowego oraz organizacją pracodawców. Głównym celem jest ochrona praw 

i reprezentowanie interesów członków przed przedstawicielami organów władzy państwowej czy 

samorządowej, jak i prowadzenie działalności społeczno- organizacyjnej, kulturowej i oświatowej. 

Z dokonań historycznych należy podkreślić bogatą działalność pozabranżową gostyńskiego 

Cechu, jak organizowanie życia kulturalnego młodzieży w uruchomionej przez Cech świetlicy, 

zorganizowanie przedszkola, czy opieka nad drużyną harcerską. Dzisiaj Cech intensywnie 

współpracuje między innymi z Zespołem Szkół Zawodowych w Gostyniu, Zespołem Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi i Pogorzeli, Zespołem Szkół Rolniczych Grabonogu, 

Zespołem Szkół Specjalnych w Brzeziu a także Zespołem Szkół w Borku Wlkp., co sprzyja lepszej 

wymianie doświadczeń między szkołami a pracodawcami, otwiera możliwości przysposobienia 

zawodowego, organizowania praktyk i staży. Aktywnie włącza się w organizowanie wielu imprez, 

wzbogaca ważne wydarzenia kulturalne bądź związane ze świętami narodowymi. W ramach 

porozumienia kontynuowana jest bliska współpraca z Drezdeńską Izbą Rzemieślniczą, co 

przejawia się m.in. uczestnictwem w prestiżowych targach rzemieślniczych, czy wystawach. 

Organizowana jest na tej bazie także wymiana uczniów. Współpraca bez wątpienia sprzyja 

nawiązywaniu współpracy między samymi rzemieślnikami, służy wzbogacaniu doświadczeń 

zawodowych, czy nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Ostatnim znaczącym przejawem 

aktywności Cechu było zorganizowanie wraz z powiatem gostyńskim oraz Wielkopolską Izbą 

Rzemieślniczą z Poznania seminarium gospodarczego pn. „Produktu regionalne i lokalne – szanse 

i niuanse”.  

Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu przywiązuje dużą wagę do więzi środowiskowych  

i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika oraz do nadzoru 

nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zatrudnionych 

w przedsiębiorstwach członków Cechu.  

Swą bogatą tradycją, osiągnięciami w zakresie kształcenia i wychowywania pokoleń 

rzemieślników, przywiązaniem do wartości i zaangażowaniem w sprawy Małej Ojczyzny, Cech 

Rzemiosł Różnych w pełni zasługuje na tytuł „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego ”.  

 
 


