
Wystąpienie Starszego Cechu  

 

Czcigodni Księża, Zaproszeni Goście, Panie i Panowie, 

Zgromadziliśmy się na Mszy Świętej w trakcie której dokonane zostanie poświęcenie nowego 

sztandaru Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach, ufundowanego przez Zarząd 

Cechu. Zastąpi on historyczny sztandar Cechu Rzemiosł Różnych z 1966 roku. Chociaż 

istnienie rzemiosła w zorganizowanej formie na ziemi gorlickiej datuje się od XIV wieku, to 

jednak nie zachowały się informacje na temat sztandarów lub insygni Cechowych, jakie bez 

wątpienia ówczesne organizacje rzemieślnicze posiadać musiały z racji znaczącej pozycji 

ekonomicznej. Historia rzemiosła gorlickiego była nieodłącznie związana z historią naszej 

państwowości i równie jak ona burzliwa. Sztandar który dzisiaj zostanie poświęcony, w opinii 

Zarządu będzie nawiązaniem do tradycji rzemiosła od wieków związanego z religią i 

służącego w czasach pokoju i wojny Polsce. Na awersie sztandaru na tle koloru białego 

widnieje wyszyte zielono-złoto-czarną nicią logo organizacji rzemieślniczych zrzeszonych w 

Związku Rzemiosła Polskiego. Znak ten otacza półkoliście napis Cech Rzemiosł i 

Przedsiębiorczości w Gorlicach oraz rok 2001. Jest to data w której Uchwałą Walnego 

Zgromadzenia członków Cechu Rzemiosł Różnych w Gorlicach zmieniono nazwę 

organizacji. Na rewersie sztandaru umiejscowione zostało godło państwowe Rzeczypospolitej 

Polskiej - Orzeł Biały w koronie na tle czerwonym, okolony napisem wyszytym nicią złotą o 

treści: Bóg Honor Ojczyzna. Bezpośrednie odwołanie do Opatrzności Bożej, na które nie było 

zgody ze strony rządzących państwem w latach sześćdziesiątych, a które obecnie znalazło się 

na pierwszym miejscu, stanowi dowód przywiązania środowiska rzemieślniczego do tradycji 

chrześcijańskiej, która umożliwiła przetrwanie najtrudniejszych chwil w historii. Honor - 

słowo zrozumiałe dla wszystkich w czasach wojennych, w czasie pokoju oznacza uczciwość 

w wykonywaniu swojego zawodu, uczciwość w stosunku do społeczeństwa, dla którego 

pracujemy oraz  

w traktowaniu pracowników naszych firm. Ojczyzna to wartość, dla której rzemieślnicy od 

wieków oddawali najwyższą ofiarę. Byli wśród nich ludzie tacy jak szewc-pułkownik 

Kiliński a także nie mniej bohaterscy acz anonimowi rzemieślnicy czasów wojen i trudnych 

lat komunizmu. Mam nadzieję, iż poświęcony dzisiaj nowy sztandar gorlickiego Cechu 

będzie przez kolejne lata reprezentować naszą organizację w trakcie uroczystości 

państwowych  

i religijnych, wzmacniając poczucie wspólnoty całego naszego środowiska.  

W imieniu rzemieślników i przedsiębiorców zrzeszonych w gorlickim Cechu proszę  

o poświęcenie sztandaru. 


