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Z
Z Ulanowa, le˝àcego w wid∏ach Sanu
i Tanwi, w lipcu 1993 roku sp∏yn´∏a
Wis∏à do Gdaƒska pierwsza po woj-
nie tratwa,zbita z masywnych,sosno-
wych bali.W taki sam sposób ulanow-
scy flisacy sp∏awiali drewno z podkar-
packich lasów w dawnych wiekach.
Tradycje flisackie, si´gajàce XVI stu-
lecia,kultywuje dziÊ Bractwo Mi∏oÊni-
ków Ziemi Ulanowskiej, organizujà-
ce rejzy, czyli sp∏ywy tratw rzekami.
Na tratwach p∏ynàcych z nurtem
rzek, wspó∏czeÊni flisacy, tak jak ich
poprzednicy w minionych stuleciach,
spo˝ywajà przede wszystkim chleb fi-
sacki,zwany te˝ chrupackim.

Do starego portu gdaƒskiego nad
Mot∏awà tratwy z Ulanowa, b´dàce
wiernymi replikami tych sprzed wie-
ków,przyp∏ywa∏y prastarym szlakiem
wiÊlanym jeszcze w latach 1996 i
1997.Do roku 2008 roku bractwo zor-
ganizowa∏o razem
2233 rreejjssyy ttrraattwwaammii

na ró˝nych polskich rzekach, w
tym na Odrze.

Sp∏awy drewna z Ulanowa do To-
runia,Grudziàdza czy Gdaƒska,odby-
wajàce si´ w wiekach od XVI do XX,
trwa∏y od 4 do 6 tygodni.Flisacy,zwa-
ni niegdyÊ orylami, przed wyrusze-
niem tratw musieli zaopatrywaç si  ́w
prowiant,nazywany przez nich bibirà.
Zgodnie z historycznymi opisami i tra-

dycjà ustnà, przekazywanà w Ulano-
wie z pokolenia na pokolenie,najwa˝-
niejszym produktem spo˝ywczym by∏
chleb flisacki.Flisacy zabierali na tra-
twy równie˝ kasz´ jaglanà i gryczanà,
màk´, groch, s∏onin´ i sól.W kocio∏-
kach zawieszanych nad kamiennymi
paleniskami gotowali kasz´ z przy-
sma˝onymi skwarkami i flisacki
borszcz, czyli ̋ ur. Jednak˝e podstawà
˝ywienia w czasie sp∏awu pozostawa∏
chleb, który przez rejzami wypieka∏y
specjalnie na d∏ugà drog  ́̋ ony,matki,
siostry i córki flisaków. Jego piecze-
niem zajmowa∏y si´ jednak przede
wszystkim ̋ ony retmanów,którzy kie-
rowali tratwami.

Chleb flisacki by∏ smaczny,po˝ywny
i d∏ugo zachowywa∏ trwa∏oÊç.Nie ma
przekazów, które wskazywa∏yby do-
k∏adnie,od kiedy pojawi∏ sí  on na tra-
twach, jako podstawa wy˝ywienia ich
obsad.W stuleciach od XVI do XVIII
Ulanów by∏ du˝ym oÊrodkiem handlo-
wym,flisackim i portowym.Stàd mia-
sto nazywano "Ma∏ym Gdaƒskiem".
Na wiÊlany szlak wyp∏ywa∏y z niego
nie tylko tratwy,ale tak˝e statki rzeczne
- szkuty,dubasy,komiegi czy galary,za-
∏adowane zbo˝em albo produktami le-
Ênymi.Za∏ogi tratw i statków zapewne
ju  ̋w tamtych wiekach ̋ ywi∏y sí  chle-
bem,wypiekanym specjalnie dla wod-
niaków.Natomiast pewne jest,˝e flisa-
cy zabierali na tratwy to pieczywo w

drugiej po∏owie XIX wieku i w nast´p-
nym stuleciu, a˝ do wybuchu drugiej
wojny Êwiatowej i zakoƒczenia sp∏a-
wów do Gdaƒska.

Staraniem Bractwa Mi∏oÊników
Ziemi Ulanowskiej uda∏o si´ odtwo-
rzyç dawnà receptur  ́chleba flisackie-
go.DziÊ znowu jest wypiekany w Ula-
nowie.
CCiiaassttoo cchhlleebboowwee,, nnaa zzaakkwwaassiiee

(z wczeÊniej przyrzàdzonego roz-
czynu z màki, wody i dro˝d˝y), wyra-
bia si´ z màki ̋ ytniej,razowej z ziarna
raz mielonego, z której prawie nie
usuwa si´ otr´bów. Do màki ˝ytniej
dodaje si´ troch´ pszennej, serwatk´,
wod´, sól i skwarki ze s∏oniny albo
smalec. Ciasto zagniata si´ ze skwar-
kami i pozostawia do wyroÊni´cia.Po-
tem formuje si´ z niego du˝e,pod∏u˝-
ne bochenki lub wk∏ada do blasza-
nych foremek.Wypiek, w temperatu-
rach od 250 do 200 st. C, powinien
trwaç oko∏o 1 godz.Chleb,zawierajàcy
skwarki i t∏uszcz, zachowuje przez
d∏u˝szy okres du˝à wilgotnoÊç i nie
wysycha.

W 2005 roku chleb flisacki zosta∏
wpisany na List´ Produktów Trady-
cyjnych Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, w kategorii „Wyroby
piekarnicze i cukiernicze“, jak wyrób
regionalny z województwa podkar-
packiego. JJaacceekk SSiieeƒƒsskkii

Na tratwach z Ulanowa do Gdaƒska

Flisacki chleb
Z
Zbli˝a si´ Wielkanoc, naj-
wa˝niejsze Êwi´to chrze-
Êcijaƒskie, upami´tniajàce
zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa. Obchody wiel-
kanocne majà w Polsce
wielowiekowe tradycje.
Nale˝y do nich zwyczaj
Êwi´cenia pokarmów, spo-
˝ywanych podczas Êniada-
nia wielkanocnego.

Na stole wielkanocnym
nie mo˝e zabraknàç chle-
ba i s∏odkich wypieków, a
w koszyku ze Êwi´conkà -
ma∏ego chlebka, symboli-
zujàcego chleb powszedni
czy baranka, wypieczone-
go z ciasta chlebowego.
Chleb Êwi´ci si´ na pa-
miàtk´ tego pieczywa, któ-
rym Jezus cudownie na-
karmi∏ rzesze s∏uchajàcych
Go ludzi.

Na wielkanocnym stole
wa˝ne miejsce zajmujà
staropolskie ciasta, zarów-
no wypiekane w domu, jak
i gotowe, kupowane w za-
k∏adach cukierniczo - pie-
karniczych. DziÊ wyroby
firm cukierniczych sà rów-
nie smaczne, jak domowe,
bo majà one wieloletnie

doÊwiadczenie i wykorzy-
stujà sprawdzone,stare re-
ceptury.

Do tradycyjnych ciast
Êwiàtecznych zaliczajà si´
babki dro˝d˝owe i mazur-
ki,a tak˝e - makowce pier-
niki i serniki.Wysokie, lu-
krowane babki, zwane ba-
bami wielkanocnymi, wy-
pieka si´ ze s∏odkiego cia-
sta dro˝d˝owego, zawiera-
jàcego rodzynki. Mazurki,
b´dàce polskim przysma-
kiem, wyrabia si´ ze s∏od-
kiego, kruchego ciasta. Sà
one cienkie i majà ró˝no-
rodne formy: kwadratowà,
prostokàtnà czy owalnà.
Oblewa si´ je lukrem i de-
koruje bakaliami oraz kon-
fiturà. Makowiec jest cia-
stem dro˝d˝owym z na-
dzieniem ze s∏odkiego ma-
ku z bakaliami.

((JJAASS))

Wypieki na stole
wielkanocnym 

Replika dawnej tratwy, sp∏awiana z Ulanowa do Gdaƒska na WiÊle. Fot. archiwum

reklama
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Wielkanocna oferta
firmy „Pellowski”
a mazurki: tradycyjne, bakaliowe,

marcepanowe, czekoladowe
a baby, babki, babeczki: dro˝d˝owe,

piaskowe i w∏oska panettone
a barany i baranki chlebowe
a zajàce maÊlane i marcepanowe
a babeczki i chlebki do Êwi´conki
a kurczaczki marcepanowe

Przyjmujemy ju˝ zamówienia na Êwiàteczne wypieki
i wyroby cukiernicze we wszystkich naszych sklepach.
Zamówienia mo˝na sk∏adaç równie˝ telefonicznie
tteell.. nnrr ((00 5588)) 330011 4455 2200

PPiieekkaarrnniiaa –– CCuukkiieerrnniiaa „„PPeelllloowwsskkii”” GGrrzzeeggoorrzz PPeelllloowwsskkii
uull.. PPooddwwaallee SSttaarroommiieejjsskkiiee 8822,, 8800--884444 GGddaaƒƒsskk
tteell.. ((00 5588)) 330011 4455 2200,, ffaaxx 330011 0044 2244
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Do
Do najcenniejszych i najpi´kniej-
szych zabytkowych budowli w
Gdaƒsku nale˝y Dom Endenów przy
ul. Piwnej. Jest on jednà z trzech ka-
mieniczek, b´dàcych siedzibà Po-
morskiej Izby RzemieÊlniczej Ma-
∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw w
Gdaƒsku. W zespole kamieniczek
Izby swoje siedziby majà równie˝
gdaƒskie cechy rzemieÊlnicze,w tym
Cech Piekarzy i Cukierników w
Gdaƒsku.

Barokowa elewacja domu prze-
trwa∏a szcz´Êliwie dzia∏ania wojenne
w 1945 roku. W latach 50. zosta∏a
wyremontowana przez gdaƒskich
rzemieÊlników. Z czasem stan zabyt-
kowej fasady pogarsza∏ si´ i wyma-
ga∏a ona zabiegów konserwacyjnych.
W roku 2005,na zlecenie pomorskiej
Izby, konserwatorzy przywrócili jej
dawnà ÊwietnoÊç. Prace rewaloryza-
cyjne kosztowa∏y 850 tys. z∏. Na po-
czàtku tego roku ukoronowaniem
restauracji zespo∏u kamieniczek by∏o
ukoƒczenie renowacji przylegajàce-
go do nich, od strony ul. Piwnej, ro-
kokowego przedpro˝a. Na odnowie-
nie zabytkowego obiektu pozwoli∏o
pokrycie przez miasto Gdaƒsk w 70
proc. kosztów robót konserwator-
skich,wynoszàcych ponad 380 tys.z∏.

Dom Endenów zbudowano na po-
sesji, zajmowanej wczeÊniej przez
∏aêni´ miejskà.Wzniesienie budowli
zleci∏ Hans van Enden, zamo˝ny
mieszczanin gdaƒski, który w roku
1613 naby∏ dzia∏k´ przy ul. Piwnej.

Potem dokupi∏ jeszcze naro˝nà
dzia∏k´ i budynek przy ul.Tkackiej.
Pozwoli∏o mu to na rozbudowanie i
tak okaza∏ej rezydencji mieszczaƒ-
skiej. Rodzina Endenów przyby∏a do
Gdaƒska z Poznania. Musia∏a ona
nale˝eç do rodów znaczàcych, bo
Hans uczy∏ si´ w gdaƒskim Gimna-
zjum Akademickim i by∏ cz∏onkiem
elitarnego Bractwa Êw. Jerzego, któ-
rego siedzib´ stanowi∏ okaza∏y Dwór
Êw. Jerzego, przy Z∏otej Bramie. Bu-
dowa rezydencji Endana zacz´∏a si´
w roku 1638. Nie doczeka∏ on jednak
jej koƒca, bowiem zmar∏. Prace bu-
dowlane i wyposa˝eniowe dokoƒ-
czy∏a w 1640 roku jego jego ̋ ona El˝-
bieta.Potem  dom sta∏ si´ w∏asnoÊcià
Petera Bentzmanna i rodziny Natha-
niela Berendta. Od roku 1909 by∏a
siedzibà firmy S. F. Sohr i Spó∏ka.

Barokowa kamienica rzemieÊlni-
ków zalicza si´ do wyjàtkowo cen-
nych, bo oryginalnych gdaƒskich za-
bytków. Badania architektoniczno
historyczne,poprzedzajàce restaura-
cj´ Domu Endena, wykaza∏y, ˝e jego
elewacja przetrwa∏a dzia∏ania wo-
jenne w stanie prawie nie naruszo-
nym. Zachowa∏y si´ rzeêbione deta-
le architektoniczne. Jedynie na prze-
∏omie stuleci XIX i XX uzupe∏niono
betonem ubytki. Âciana fasady ka-
mieniczki jest murowana z ceg∏y ho-
lenderskiej, niegdyÊ przywo˝onej
statkami do Gdaƒska z Niderlandów.
W trakcie prac konserwatorskich
skuto z niej betonowe tynki, ods∏a-

niajàc lica cegie∏, na których odkryto
Êlady wymalowaƒ w barwach czer-
wonej, b∏´kitnej i szarej. Zatem pier-
wotnie elewacja by∏a pomalowana.
Jej wystrój rzeêbiarski z piaskowca
gotlandzkiego, sprowadzanego ze
Szwecji, jest dzie∏em wybitnego rzeê-
biarza Andrzeja Schletera starszego,
który w po∏owie XVII wieku przyw´-
drowa∏ nad Mot∏aw´ z Berlina.
Gruntowna renowacja fasady obj´∏a
m. in. jej oczyszczenie, uzupe∏nienie
ubytków oraz wzmocnienie cegie∏ i
detali kamiennych.Nast´pnie rzeêby
pokryto barwnymi wymalowaniami.
Wymieniono tak˝e na historycznà
stolark´ okiennà z dawnym podzia-
∏em szybek.

Dom Endenów mia∏ poczàtkowo
trzy kondygnacje i by∏ manierystycz-
nà kamienicà z wysokà sienià gdaƒ-
skà. Obecnie jest budynkiem cztero-
kondygnacyjnym, z powodu usuni´-
cia sieni. Jego elewacj´ zdobià fryzy
(poziome pasy dekoracyjne) z ma-
skami anielskimi i diabelskimi oraz
medalionami z g∏owami staro˝yt-
nych wojowników i w∏adców. Do do-
mu prowadzi manierystyczny portal
(ozdobne obramowanie wejÊcia) z
roku 1640, wykonany przez Wilhel-
ma Richtera. Jego elementami
ozdobnymi sà tarcza herbowa Gdaƒ-
ska w kluczu, figury atlantów oraz
personifikacje cnót.

Szczyt fasady wieƒczy rzeêba lwa
wspartego przednimi ∏apami na ku-
li. ((JJAASS))

Siedziba pomorskich rzemieÊlników

Dom Endenów
W
Wiedza zawodowa nabyta
w szko∏ach zawodowych i
podczas praktycznej nauki
zawodu w zak∏adach rze-
mieÊlniczych gwarantuje
znalezienie pracy w kraju
oraz za granicà, w paƒ-
stwach Unii Europejskiej.
Âwiadectwa czeladnicze i
dyplomy mistrzowskie,
wydawane przez izby rze-
mieÊlnicze sà uznawane
oficjalnie na obszarze unij-
nym, a tak˝e - w Stanach
Zjednoczonych, ale po ich
legalizacji.

Egzaminy, przeprowa-
dzane przez bran˝owe ko-
misje egzaminacyjne izb
rzemieÊlniczych, mogà
zdawaç, a tym samym uzy-
skiwaç tytu∏y zawodowe,
zarówno m∏odociani ab-
solwenci szkó∏ zawodo-
wych, jak i osoby doros∏e,
pragnàce potwierdziç swo-
je kwalifikacje zawodowe
Êwiadectwem czeladni-
czym czy dyplomem mi-
strzowskim. Pracodawcy
oczekujà na pracowników
z kwalifikacjami zawodo-
wymi m. in. piekarza, cu-
kiernika, kucharza, mura-
rza, glazurnika, malarza –
tapeciarza, instalatorów
elektrycznego i sanitarne-
go,dekarza,mechanika sa-
mochodowego, elektrome-
chanika pojazdów czy fry-
zjera.

Podstawà prawnà rze-
mieÊlniczego systemu eg-
zaminacyjnego jest ustawa
z 1989 roku o rzemioÊle i
wydane na jej podstawie
rozporzàdzenie Ministra

Edukacji Narodowej z
2005 roku w sprawie egza-
minów na tytu∏y czeladni-
ka i mistrza w zawodzie,
przeprowadzanych przez
komisje egzaminacyjne izb
rzemieÊlniczych. Âwiadec-
two czeladnicze jest pod-
stawowym dokumentem
potwierdzajàcym kwalifi-
kacje zawodowe w rzemio-
Êle. Uprawnia ono do pod-
j´cia pracy w charakterze
pracownika wykwalifiko-
wanego i zajmowania sta-
nowisk, wymagajàcych
okreÊlonych umiej´tnoÊci
zawodowych. Natomiast
po odbyciu trzyletniego
sta˝u,mo˝liwe jest ubiega-
nie si´ czeladnika o przy-
stàpienie do egzaminu mi-
strzowskiego.Âwiadectwa i
dyplomy majà charakter
dokumentów paƒstwo-
wych.

Obywatele Polski, b´dà-
cej krajem nale˝àcym do
Unii Europejskiej, mogà
podejmowaç w paƒstwach
unijnych prac´ zgodnie ze
swoimi kwalifikacjami za-
wodowymi. W przypadku
Êwiadectw i dyplomów
rzemieÊlniczych, prawo
mi´dzynarodowe wymaga
ich zalegalizowania, czyli
uzyskania swego rodzaju
autoryzacji.Do legalizowa-
nia wystawionych przez
izby rzemieÊlnicze dyplo-
mów mistrzowskich i
Êwiadectw czeladniczych
upowa˝niony jest Zwiàzek
Rzemios∏a Polskiego w
Warszawie.

((JJAASS))

RzemieÊlnicze
dyplomy
uznawane w Unii 

Barokowa fasada Domu Endenów, jedna z trzech kamieniczek siedziby Pomorskiej Izby RzemieÊlniczej Ma∏ych i Ârednich
Przedsi´biorstw w Gdaƒsku. Fot. Jacek Sieƒski

W gdaƒskiej firmie rzemieÊlniczej „Pellowski” mo˝na od-
byç praktycznà nauk´ w zawodzie cukiernika.

Fot. Grzegorz Mehring
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K
Kto w Gdaƒsku nie wie,
gdzie jest piekarnia Pel-
lowskiego? Kiedy w oko-
licy Hali Targowej pytajà
nas o drog´ na przyk∏ad
do koÊcio∏a Êwi´tej Bry-
gidy, hotelu Heweliusz,
Pomnika Stoczniowców,
a nawet stoczni, odpo-
wiadamy: trzeba skr´ciç
w lewo „za Pellowskim” i
praktycznie ka˝dy od-
najduje ̋ àdany cel. Lokal
na rogu Podwala Staro-
miejskiego i Igielnickiej
jest powszechnie znany.
Znacznie gorzej jest z
wiedzà historycznà. Co
tu by∏o przed wojnà? Co
przetrwa∏o zag∏ad´ mia-
sta w 1945 roku? Skàd
si´ wzi´∏y nazwy ulic?
Spróbujmy choçby po-
bie˝nie na te pytania od-
powiedzieç. Zacznijmy
od Podwala Staromiej-
skiego.
UUlliiccaa PPooddwwaallee
SSttaarroommiieejjsskkiiee

powsta∏a po zasypaniu
fosy, dzielàcej Stare Mia-
sto (na pó∏noc od niej, po

stronie piekarni) i G∏ów-
nego Miasta (na po∏u-
dnie, za murami), co na-
stàpi∏o w koƒcu XVII
wieku i od niej te˝ wzi´∏a
nazw´. ÂciÊle bioràc by∏a
to Fosa Staromiejska (po
niemiecku Altstädtischer
Graben), dopiero w 1945
roku zmieniono Fos´ w
Podwale. Podobnie uczy-
niono z Fosà Przedmiej-
skà, oddzielajàcà G∏ówne
Miasto od (Starego)
PrzedmieÊcia, która sta-
∏a si´ Podwalem Przed-
miejskim, potem na krót-
ko Alejà Leningradzkà,
by po upadku fa∏szywej
ideologii wróciç do po-
staci bliskiej pierwotnej.

Brzegiem fosy, od stro-
ny Starego Miasta bieg∏a
droga, ∏àczàca Targ
Drzewny z Zamczyskiem
– terenem dawnego gro-
du gdaƒskich ksià˝àt, a
potem Zamku Krzy˝ac-
kiego, rozebranego po
powrocie miasta do Pol-
ski w 1454 roku Nazywa-
no jà logicznie Grodzkà
(1422: Burggasse). Zmia-

na nazwy, najpierw na
Przy Fosie (w 1617 roku),
a potem na Fos´ Staro-
miejskà (w XVIII wieku),
nie obj´∏a ca∏ej ulicy –
odcinek na Zamczysku
do dziÊ zachowa∏ nazw´
Grodzkiej. Dodajmy, ˝e w
XVI stuleciu fragment
Podwala przy Targu
Drzewnym przez krótki
czas nosi∏ nazw´
PPoodd WWiieerrzzbbaammii

(Unter den Weiden). Z
kolei ulica Igielnicka na-
zywa si´ tak od roku
1495. Jak ∏atwo si´ domy-
Êleç, mieszkali tu rze-
mieÊlnicy, wytwarzajàcy
ig∏y. W ciàgu wieków
zmieniali si´ w∏aÊciciele i
wystrój domów, ale przez
ca∏y czas jednakowy po-
zostawa∏ uk∏ad parcel,
wàskich i g∏´bokich. W
1805 roku pojawi∏y si´
tzw. numery hipoteczne,
obejmujàce ca∏à dzielni-
c´ – w tym przypadku
Stare Miasto. W 1853 ro-
ku zastàpi∏a je numera-
cja obiegowa, w wielu

miejscach zachowana do
dziÊ.

Przyjrzyjmy si´ teraz
zdj´ciu sprzed I wojny. Na
rogu Igielnickiej stoi
nneeoorreenneessaannssoowwaa
kkaammiieenniicczzkkaa

Podwale Staromiejskie
nr 80, z wàskà fasadà od
strony Podwala i wielo-
bocznym wykuszem na
rogu. Szerszy wykusz,
zwieƒczony dekoracyjny-
mi szczytami, zdobi bocz-
nà Êcian´ od strony ul.
Igielnickiej. Nad domem
wznosi si´ wysoki za∏a-
many dach, kryty da-
chówkà. Odczytujàc nie-
wyraêne napisy na Êcia-
nach, mo˝na stwierdziç,
˝e kamieniczk´ w tej po-
staci zbudowa∏ sobie w
1906 roku W. Dzuck. Jak
wyglàda∏o to nazwisko
przed zniekszta∏ceniem:
Dziuk, a mo˝e ˚uk? Na

pewno nie by∏o to nazwi-
sko niemieckie. Jak p.
Dzuck mia∏ na imi´?
Czym si´ zajmowa∏? Wi-
doczne s∏owo „Polster“
mo˝e si´ odnosiç zarów-
no do wyÊcie∏anych me-
bli, dziÊ paskudnie nazy-
wanych „tapicerowany-
mi” (zmaiast tapicerski-
mi), jak i do ubiorów. Lo-
kal na parterze, w którym
dziÊ mo˝na napiç si´ ka-
wy i skosztowaç firmo-
wych specja∏ów, z du˝y-
mi, koszowo zamkni´tymi
u góry oknami, mieÊci∏
sklep z cygarami, papie-
rosami, tytoniem i tabakà
do ˝ucia. WejÊcie by∏o na
rogu, pod wykuszem. W
sàsiedniej kamieniczce
nr 81 by∏ sklep Wernera.
Dom nr 82 mia∏ fasad´ z
XVIII stulecia. Z tego
wszystkiego prawie w ca-
∏oÊci przetrwa∏a kamie-
niczka nr 80, która straci-

∏a tylko zwieƒczenie wy-
kuszu bocznego i malow-
niczy wysoki dach. Cz´Êç
domu paƒstwa Pellow-
skich, która stan´∏a na
miejscu kamieniczek nr
81 i 82, ma stylowà fasa-
d´, która jednak nie pró-
buje powtarzaç kszta∏tu
poprzedniczek.
NNaa kkoonniieecc cciieekkaawwoossttkkaa

Jak pokazuje plan
Buhsego z roku 1869,
wszystkie trzy kamienicz-
ki od strony Podwala
mia∏y gdaƒskà specjal-
noÊç architektonicznà –
przedpro˝a! Pewnego ro-
dzaju nawiàzaniem do
nich sà dziÊ ustawione
przed domem ∏aweczki, a
tak˝e krzes∏a i stoliki pod
parasolami, przy których
w cieplejszych porach ro-
ku mi∏o posiedzieç.
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OpowieÊci Andrzeja Januszajtisa

Wokół Pellowskiego
– spacer historyczny

Naro˝nik ul. Igielnickiej na starym zdj´ciu. Fot. archiwum

Obecny widok budynku, siedziby firmy Piekarnia - Cukiernia "Pellowski". Fot. J. Sieƒski



firm na fachowców z kon-
kretnymi umiej´tnoÊciami
zawodowymi, nasi absol-
wenci majà zagwaranto-
wane zatrudnienie. W
przypadku poligrafów, po
zakoƒczeniu roku szkolne-
go zak∏ady poligraficzne
zwracajà si´ do nas o kie-
rowanie do nich absol-
wentów, bo brakuje im od-
powiednio przygotowa-
nych pracowników.
Uczniowie zdobywajà wie-
dz´ praktycznà w firmach

poligraficznych, z którymi
wspó∏pracujemy. Zatem
mogà oni natychmiast po
zakoƒczeniu nauki podjàç
prac´, bez k∏opotliwego,
d∏ugotrwa∏ego, a tym sa-
mym kosztownego, przy-
uczania do zawodu przez
pracodawców.

Dyrektor B∏aszczak za-
znacza, ˝e stara si´ na co
dzieƒ utrzymywaç kontak-
ty z pracodawcami.Pozwa-
la to na dowiadywanie si´,
jakie kolejne, najnowsze i

tradycyjne zawody nale˝y
wprowadzaç do oferty
edukacyjnej szkó∏. Od 1
wrzeÊnia liczba zawodów
w szko∏ach zostanie posze-
rzona o 8 nowych profesji.
Nale˝à do nich mechanik
precyzyjny, informatyk i
technik cyfrowych proce-
sów graficznych, potrzeb-
ny we wspó∏czesnych za-
k∏adach poligraficznych i
w firmach wydawniczych.
Nowym zawodem b´dzie
fotograf, znajàcy od pod-
stawy tradycyjne materia∏y
i techniki fotograficzne,ale
zarazem - potrafiàcy ob-
s∏ugiwaç skomputeryzow-
ne urzàdzenia, jakimi dys-
ponujà nowoczesne punk-
ty us∏ug fotograficznych.
Potrzebni sà tak˝e bardzo
pracownicy z kwalifikacja-
mi zaliczanymi do trady-
cyjnych. Dlatego te˝ w
szko∏ach w roku szkolnym
2009/2010, m∏odzie˝ b´-
dzie mog∏a uczyç si´ intro-
ligatorstwa, drukarstwa,
piekarstwa, cukiernictwa i
fryzjerstwa,w tym równie˝
na poziomie Êrednim, zdo-
bywajàc tytu∏ zawodowy
technika us∏ug fryzjer-
skich.
KKoommppuutteerryy ii pprraakkttyykkii

RzemieÊlnicze szko∏y
cieszà si´ du˝ym zaintere-
sowanie m∏odzie˝y i rodzi-
ców. Niezale˝nie od tego,
tegoroczny nabór uczniów
poprzedzi szeroko zakro-
jona akcja promocyjna.W
tym roku, podobnie jak w
poprzednich, PSR organi-
zuje dni otwarte szko∏y.
Absolwenci gimnazjów i
ich rodzice b´dà mogli od-
wiedziç szko∏y 19 marca, w
godzinach od 16 do 19 i 20
marca - przez ca∏y dzieƒ.
Nauczyciele poinformujà o

kierunkach kszta∏cenia i
warunkach przyj´cia do
nich oraz zaprezentujà
klasy i pracownie. Przygo-
towano ulotk´ o szko∏ach i
ich prezentacj´ w telewizji.
Nauczyciele b´dà przed-
stawiaç mo˝liwoÊci kszta∏-
cenia w niej, w gimnazjach
pomorskich.W promowa-
niu szkó∏ pomagajà po-
morska Izba i Stowarzy-
szenie Poligrafów Pomor-
skich.

Szko∏y k∏adà du˝y na-
cisk na praktyki zawodo-
we, aby ich absolwenci by-
li dobrze przygotowani do
podj´cia pracy w przedsi´-
biorstwach, które ich
przyjmà do pracy. W pro-
cesie nauczania du˝à rol´
odrywa te˝ kszta∏cenie in-
formatyczne, umo˝liwiajà-
ce uczniom nabycie umie-
j´tnoÊci niezb´dnych we
wspó∏czesnych czasach.W
szkolnych pracowniach
komputerowych m∏odzie˝
ma dost´p zarówno do
komputerów PC, jaki i Ma-
cintosh.

W przypadkach zdecy-
dowania si´ uczniów m∏o-
docianych na nauk´ zawo-
dów rzemieÊlniczych, jaki-
mi sà piekarz, cukiernik,
fryzjer czy z∏otnik jubiler,
b´dà oni musieli najpierw
zawrzeç umow´ o prac´ w
celu praktycznej nauki za-
wodu z w∏aÊcicielami firm
rzemieÊlniczych, zrzeszo-
nych w pomorskiej izbie i
w cechach.Uczniowie zdo-
bywajàcy inne zawody od-
bywajà zaj´cia praktyczne
w zak∏adach poligraficz-
nych,gdy chodzi o profesje
poligraficzne lub w Zespo-
le Szkolenia Praktycznego,
b´dàcego publicznà pla-
cówkà szkolnà.

JJaacceekk SSiieeƒƒsskkii
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Zawodów piekarza, cu-
kiernika, fotografa, druka-
rza czy technika cyfrowych
procesów graficznych b´-
dà mogli uczyç si´ od roku
szkolnego 2009/2010 ab-
solwenci gimnazjów w Po-
morskich Szko∏ach Rze-
mios∏ w Gdaƒsku (PSR).
B´dà to kolejne zawody, o
które poszerzona zostanie
oferta edukacyjna PSR. Co
prawda szko∏y sà prowa-
dzone przez Pomorskà
Izb´ RzemieÊlniczà Ma-
∏ych i Ârednich Przedsi´-
biorstw w Gdaƒsku, ale
nale˝à one do szkó∏ pu-
blicznych i stàd nauka w
nich jest bezp∏atna.
WWssppóóllnniiee zz pprraaccooddaawwccaammii

- Nasze szko∏y utworzo-
no w 2008 roku, w oparciu
o dawny Zespó∏ Szkó∏
Technicznych i Ogólno-
kszta∏càcych w Gdaƒsku -
zaznacza JJoollaannttaa BB∏∏aasszz--
cczzaakk,, dyrektor PSR. - Nie
jesteÊmy wi´c zupe∏nie
nowà placówkà edukacyj-
nà. DziÊ, po przekszta∏ce-
niu, proponujemy m∏o-
dzie˝y nauk´ dziewi´ciu
zawodów na poziomie za-
sadniczym i siedmiu - na
poziomie technikum. Pil-
nie obserwujemy lokalny
rynek pracy i potrzeby ka-
drowe przedsi´biorstw.
Umo˝liwia to nam  orien-
towanie si´, jakie kwalifi-
kacje zawodowe majà mieç
pracownicy, na których

oczekujà pomorscy praco-
dawcy. Dzi´ki temu, ˝e
profil i program nauczania
sà u nas zgodne z rzeczy-
wistym zapotrzebowaniem

Pomorskie Szko∏y Rzemios∏ w Gdaƒsku

Zawody nowe i tradycyjne

Pracownie komputerowe umo˝liwiajà m∏odzie˝y na zapoznawanie si´ z obs∏ugà i oprogramowaniem komputerów.

Jolanta B∏aszczak, dyrektor Pomorskiej Szko∏y Rzemios∏ w Gdaƒsku, k∏adzie nacisk na na-
uczanie m∏odzie˝y zawodów gwarantujàcych jej zatrudnienie Fot. Grzegorz Mehring
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TTeecchhnniikkuumm,, kksszzttaa∏∏ccààccee ww zzaawwooddaacchh:: 
a technik cyfrowych procesów graficznych
a technik us∏ug fryzjerskich
a technik mechatronik
a technik mechanik
a technik informatyk
a technik poligraf
a technik ksi´garstwa

ZZaassaaddnniicczzaa sszzkkoo∏∏aa zzaawwooddoowwaa,,
pprrzzyyggoottoowwuujjààccaa ww zzaawwooddaacchh::
a drukarz
a introligator
a fotograf
a cukiernik
a piekarz
a fryzjer
a mechanik precyzyjny
a operator obrabiarek sterowanych numerycznie
a z∏otnik - jubiler
a mechanik, monter maszyn i urzàdzeƒ

Pomorskie Szko∏y Rzemios∏ w Gdaƒsku
ul. Sobieskiego 90, 80 – 216 Gdaƒsk

tel. 058 – 344 – 00 – 90 www.psr.gda.pl

WWyyddaawwccaa:: Piekarnia – Cukiernia „Pellowski”
Grzegorz Pellowski 
ul. Powale Staromiejskie 82, 80 – 844 Gdaƒsk

RReeddaakkttoorr nnaacczzeellnnyy:: Jacek Sieƒski, tel. kom. 0 692 005 718
RReeddaakkttoorr tteecchhnniicczznnyy:: „Redaktor” – us∏ugi poligraficzne 508 095 467
DDrruukk:: Drukarnia B3Project, ul. Sobieskiego 14,
80-21 Gdaƒsk –Wrzeszcz ul. Sobieskiego 14
NNaakk∏∏aadd:: 1500 egz.


