
CCzzeerrwwiieecc 22000099 ((55))

CChleb ˝ytni razowy jest
znany w Polsce od X stule-
cia,zw∏aszcza,˝e w naszym
kraju plony ˝yta by∏y zwy-
kle znacznie lepsze ni˝
pszenicy.Wypiekany by∏ on
zawsze z ciasta wyrabiane-
go na naturalnym zakwa-
sie. Po najstarsze, tradycyj-
ne receptury piekarskie
si´gn´∏a gdaƒska fir-
ma Piekarnia -
Cukiernia "Pel-
lowski", aby za-
oferowaç
chleb ˝ytni
trójkàtny, ma-
jàcy taki sam
smak i aro-
mat, jak pie-
czywo spo˝y-
wane przed
wiekami przez
naszych przod-
ków.

Wypieczenie
pierwszego chle-
ba na zakwasie
przypisuje si´ sta-
ro˝ytnym Egipcja-
nom, którzy potrafili
przygotowywaç fer-
mentujàce ciasto chle-
bowe ju˝ ponad 4 tys. lat
temu. Odkrycie zakwasu,
podobnego do dzisiejszego,
mog∏o byç dzie∏em przy-
padku, jak wiele innych
wynalazków ludzi. Zapew-

ne jego przyrzàdzenie zali-
cza si´ do odkryç epoko-
wych, bo twarde placki,
pieczone w poprzednich
tysiàcleciach z màki wy-
mieszanej z wodà, zastàpi-
∏o pieczywo pulchne i
smaczne.

Poczàtko-
wo w Polsce chleb pieczo-
no tylko w domach, na
w∏asny u˝ytek, z màki

mielonej r´cznie na ˝ar-
nach. Od XIII wieku za-
cz´to budowaç m∏yny, a
przy nich i przy go-
spodach - du˝e
piece chle-

bowe. Taki piec
funkcjonowa∏ tak˝e przy
Êredniowiecznym Wiel-

kim M∏ynie w Gdaƒsku.
Rozwój miast spowodo-
wa∏, ˝e piekarstwo sta∏o
si´ rzemios∏em, a rze-

mieÊlnicze piekarnie wy-
pieka∏y pieczywo na

sprzeda˝. Ju˝ w Êre-
dniowieczu piekarze
oferowali ponad 10
rodzajów pieczywa,
w tym chleb ˝ytni.
Od wieków Êred-
nich po czasy no-
wo˝ytne Polska
by∏a nazywana
spichlerzem
Europy, bo eks-
portowa∏a du˝e
iloÊci pszeni-
cy i ˝yta. Do-
statek zbó˝
przyczyni∏
si´ do roz-
woju pol-
skiego
piekar-
stwa, od
wieków
znanego

ze znako-
mitego chle-

ba.
- Pomys∏ wypie-

kania przez nas
chleba ˝ytniego, ta-

kiego samego, jaki pie-
czonego niegdyÊ w do-
mach wiejskich,zrodzi∏ si´
przed wielu laty - mówi
GGrrzzeeggoorrzz PPeelllloowwsskkii, w∏a-
Êciciel firmy "Pellowski". -
Do ciasta chlebowego nie
dodajemy dro˝d˝y, a za-

kwas, wytwarzany z màki
˝ytniej.Proces fermentacji
zakwasu przebiega po-
dobnie jak dawniej, gdy
nie znano jeszcze dro˝d˝y,
w oparciu o kwas chlebo-
wy, b´dàcy naturalnym
Êrodkiem spulchniajàcym
pieczywo.

Ciasto do wypiekania
chleba ˝ytniego trójkàtne-
go wyrabiane jest w 100
procentach z màki ˝ytniej
typu 720, czyli o Êrednim
przemiale, najbardziej na-
dajàcej si´ do ukwaszania
i przygotowywania zakwa-
su. Oprócz màki ˝ytniej,
sk∏adnikami ciasta sà je-
dynie woda i sól. Chleb z
takiego ciasta wp∏ywa ko-
rzystnie na organizm cz∏o-
wieka, bo zawiera kwasy

mlekowy i octowy, u∏a-
twiajàce przyswajalnoÊç
licznych mikroelementów
i wp∏ywajàce korzystnie
na przewód pokarmowy.

- Trójkàtna w przekroju
forma chleba wyró˝nia go
od innych. Dzi´ki temu
znakomicie nadaje si´ on
te˝ do robienia kanapek.
Poza tym powierzchnia
bochenka do wypiecznia
w formie jest mniejsza, co
powoduje, ˝e uzyskujemy
wi´kszà, a wi´c lepszà po-
rowatoÊç mi´kiszu - doda-
je Pellowski.

Nasi klienci ch´tnie ku-
pujà chleb ˝ytni trójkàtny.
Sprzedajemy go bardzo
du˝o.
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˚ytni trójkàtny Pellowskiego

Chleb, jak przed wiekami

reklama

Zapraszamy na ulic´ D∏ugà
❒ Tylko w jednym miejscu, w samym centrum historycznego G∏ównego
Miasta, na parterze zabytkowych kamieniczek przy ul. D∏ugiej 40/42,
znajduje si´ lokal, w którym mo˝na kupiç zawsze Êwie˝e ciasta, bu∏ki
i chleb oraz zjeÊç Êniadanie lub wypiç kaw´. Jest to kawiarnia, sklep pie-
karniczo – cukierniczy i ogródek z 40 miejscami, z widokiem na Ratusz
G∏ównomiejski i Studni´ Neptuna, gdaƒskiej firmy „Pellowski”. Lokal
s∏ynie te˝ ze smakowitych gofrów.

❒ W nowoczesnych, klimatyzowanych wn´trzach kawiarni albo
w ogródku mo˝na wygodnie usiàÊç i zamówiç kaw´, tort, naturalny sok,
pyszny deser czy lody. Do godz. 10 serwowane sà Êniadania.TuryÊci za-
graniczni nie b´dà mieli k∏opotu z zakupami pieczywa lub zamówieniem
kawy i ciastka, bo personel mówi w j´zyku niemieckim i angielskim.

❒ Od poniedzia∏ku do soboty lokal otwarty jest w godz. 7.30 – 20,
a w niedziel´ w godz. 8 – 20.

❒ Sklep oferuje nie tylko znakomite wyroby cukiernicze i piekarnicze,
ale i przyjmuje zamówienia na wyroby cukiernicze, których wybranie
u∏atwiajà klientom kolorowe katalogi tortów.

❉ ❉ ❉
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Nasza firma jest rzemieÊlniczym przedsi´biorstwem rodzinnym, funk-
cjonujàcym od 87 lat, w tym od 64 lat – w historycznym centrum Gdaƒska,
przy ul. Podwale Staromiejskie 82. Produkcja piekarnicza i cukiernicza
oparta jest na tradycyjnych oraz w∏asnych, wypróbowanych recepturach
i technologiach, przy wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i urzàdzeƒ.
Stosujemy surowce naturalne o wysokiej jakoÊci. Obecnie nasza szeroka
oferta produkcyjna obejmuje: ró˝nego rodzaju i smaku chleby i bu∏ki oraz
inne wyroby piekarnicze, pieczywo i wyroby  cukiernicze - ciastka i ciasta,
w tym torty. W ramach us∏ug, na zamówienie, wykonujemy i dostarczamy
pod wskazany adres, okolicznoÊciowe torty i inne ciasta oraz pieczywo.

ZZaakkwwaass cchhlleebboowwyyZZaakkwwaass cchhlleebboowwyy
Zakwas chlebowy, zwany te˝ zaczynem, wytwarza si´ z màki ̋ ytniej
- razowej albo zwyk∏ej, zawierajàcej ponad 10 g bia∏ka w 100 g màki
i wody. Piekarze dodajà tak˝e, do dok∏adnie rozmieszanej wody z
màkà, niewielki kawa∏ek ciasta ˝ytniego, pozosta∏ego z poprzednie-
go wypieku lub przygotowany zakwas z màki ˝ytniej. Zaczyn musi
fermentowaç w sterylnym naczyniu, w miejscu o sta∏ej temperatu-
rze 25 - 28 st. C i pod przykryciem z dost´pem powietrza. Oznakà
rozpocz´cia fermentacji bakteryjnej, czyli rozmna˝ania si´ bakterii
kwasu mlekowego, nast´pujàcej po oko∏o 10 godzinach, sà ma∏e bà-
belki, a potem - rozrost zaczynu. Po przynajmniej trzech dobach za-
kwas nadaje si´ do dodania do ciasta chlebowego.



BBy∏ najwi´kszym zak∏adem
przemys∏owym w Êrednio-
wiecznej Europie i zara-
zem jednym z najd∏u˝ej
u˝ytkowanych, bo zbo˝e
mielono w nim przez pra-
wie szeÊç wieków. Pot´˝ne,
kamienie m∏yƒskie obra-
ca∏a drewniana maszyne-
ria, nap´dzana przez po-
t´˝ne ko∏a wodne. Wielki
M∏yn w Gdaƒsku zbudo-
wali nad Kana∏em Raduni
na poczàtku drugiej po∏o-
wy XIV wieku Krzy˝acy,
czyli bracia rycerze Zako-
nu Szpitala NajÊwi´tszej
Marii Panny Domu Nie-
mieckiego.Podczas dzia∏aƒ
wojennych w 1945 roku
budowla sp∏on´∏a.Pozosta-
∏y po niej tylko wypalone
fragmenty ceglanych mu-
rów. M∏yn odbudowano
w latach 1962 -1967.
W 1994 roku wn´trze bu-
dowli przebudowano
na Dom Handlowy „Wielki
M∏yn” Wojewódzkiego
Zrzeszenia Handlu i Us∏ug
w Gdaƒsku.

** ** **
Pierwsze m∏yny wodne

zbudowano w okolicach
Gdaƒska pod ko-
niec XII stulecia. W na-
st´pnym wieku by∏o ich ju˝
siedem.Jednak˝e do inten-
syfikacji m∏ynarstwa
w grodzie nad Mot∏awà
przyczyni∏o si´ zbudowa-
nie przez Krzy˝aków w la-
tach 1338 -1356 Kana∏u
Raduni.Wod´ z tego kana-
∏u czerpali mieszkaƒcy
miasta i za∏oga zamku
krzy˝ackiego, le˝àcego
obok jego ujÊcia do Mot∏a-
wy. Zasila∏a ona te˝ miej-
skie i zamkowe fosy wod-
ne.Natomiast bystry wtedy
nurt kana∏u porusza∏ ko∏a
wodne zlokalizowanych
nad nim zak∏adów m∏yƒ-
skich – folusza, szlifierni
kamieni, kuênicy metali
kolorowych czy mielni ko-
ry d´bowej. Najokazal-
szym z nich by∏ Wielki
M∏yn.

M∏yn by∏ gotyckà bu-
dowlà z dwuspadowym da-
chem, wspartym na drew-
nianej wi´êbie (w czasie
powojennej odbudowy
zmontowano wi´êb´ stalo-
wà) i pokrytym ceramicz-
nymi dachówkami. Ma
d∏ugoÊç 41 m i wysokoÊç
– 26 m. Wzniesiono go
na planie prostokàta.
Na kamiennych funda-
mentach posadowiono
grube, ceglane mury, które
musia∏y wytrzymaç
wstrzàsy, wywo∏ane przez
obracajàce si´ ko∏a wodne
i maszyneri´ poruszajàcà
˝arna.W kamiennych ba-
zach (podstawach), rozlo-

kowanych w przyziemiu
hali m∏yna, osadzone by∏y
pot´˝ne d´bowe podpory,
wspierajàce belki stro-
pów 6 kondygnacji podda-
sza, pe∏niàcego funkcj´
spichlerza, w którym ma-
gazynowano ziarno oraz
màk´.Do elewacji wschod-
niej m∏yna dobudowano
piekarni´ z wysokim komi-
nem pieca chlebowego.

** ** **
Pod koniec XV wieku

m∏yn cz´Êciowo sp∏onà∏.
Odbudowany zosta∏ jako
obiekt nieco wi´kszy. Wy-
dajà si´ potwierdzaç to ba-
dania archeologiczne,
przeprowadzone na po-
czàtku lat 90. ubieg∏ego
stulecia. Poprzedzi∏y on
przebudow´ zabytkowej
budowli na centrum han-
dlowe.

Archeolodzy z Muzeum
Archeologicznego
w Gdaƒsku odkryli pod ro-
zebranà posadzkà przyzie-
mia poprzeczny kana∏,któ-
ry mia∏ szerokoÊç
oko∏o 4 m i bieg∏ od Êciany
pó∏nocnej do po∏udniowej.
W miejscach styku z tymi
Êcianami ods∏oni´to cegla-
ne ∏uki obudowy jego wlo-
tu i wylotu. Na dnie kana∏u
u∏o˝one by∏y doskonale za-
chowane, masywne d´bo-
we bale o d∏ugoÊci oko-

∏o 4 m ka˝dy. Znalezisko
wst´pnie datowano na po-
czàtek XV stulecia.Wed∏ug
jednej z hipotez, koryto
s∏u˝y∏o odprowadzaniu
wody z Kana∏u Raduni
na drugà stron´ m∏yna.
Dopiero póêniej móg∏ po-
wstaç op∏yw i drugi prze-
pust wody, umo˝liwiajàcy
zamontowanie po obu bo-
kach korpusu budowli 6,
a nast´pnie 9 par wielkich,

podsi´biernych i nadsi´-
biernych wodnych kó∏ ∏o-
patkowych.Wtedy te˝ Ka-
na∏ Raduni rozdzielono
na dwa ramiona i w ten
sposób powsta∏a Wyspa
M∏yƒska. Na wysp´,
na grunt przed zachodnià
elewacjà m∏yna, w ro-
ku 1894 przeniesiono Dom
M∏ynarzy. Budynek ten,
o konstrukcji szkieletowej,
zbudowano w roku 1734.

By∏ on najpierw zapleczem
gospodarczo – administra-
cyjnym m∏yna, a potem
siedzibà gdaƒskiego Cechu
Rzemios∏ M∏ynarskich.
Dom M∏ynarzy zosta∏ ca∏-
kowicie unicestwiony
w marcu 1945 roku i zre-
konstruowany przez pry-
watnego inwestora w 1997
roku, prowadzàcego „Go-
spod´ pod Wielkim M∏y-
nem”.

** ** **
W Êredniowieczu Wiel-

kim M∏ynem, przerabiajà-
cym rocznie 200 ton ziarna,
zarzàdzali urz´dnicy kom-
turii gdaƒskiej Krzy˝aków,
którzy opanowali podst´p-
nie Gdaƒsk w 1308 roku
i panowali w nim przez
niemal 150 lat.W tym okre-
sie czerpali oni ogromne
korzyÊci z monopolu, jaki
posiadali w mieÊcie
na przemia∏ zbó˝.W stycz-
niu 1454 roku zbuntowani
gdaƒszczanie najpierw za-
j´li m∏yn, a potem zmusili
rycerzy zakonnych
do opuszczenia ich nad-
mot∏awskiego zamku
i Gdaƒska.

Przej´tym przez Rad´
Miasta m∏ynem zarzàdzali
jej urz´dnicy. Kierowni-
kiem zak∏adu by∏ werk-
mistrz, nadzorujàcy prac´
m∏ynarzy, przesiewaczy
zbo˝a, zamiataczy màki,
kamieniarzy (dbajàcych
o stan kamieni m∏yƒskich),
wagowych, Êluzowych (ob-
s∏ugujàcych zastawy pi´-
trzàce wod´) i parobków.
Zbo˝e przywo˝ono z oko-
licznych folwarków i spi-
chlerzy, w których groma-
dzono ziarno sp∏awiane
Wis∏à z Rzeczpospolitej.

Mimo tego, ˝e Gdaƒsk
przez stulecia pozostawa∏

oÊrodkiem handlu zbo˝a-
mi, z powodu nieurodza-
jów zdarza∏y si´ krótkie
okresy braku ziarna, które
musiano sprowadzaç dro-
gà morskà zza granicy.
W∏adze miasta ogranicza∏y
wówczas jego eksport, aby
nie dopuÊciç do rozruchów
ludnoÊci, spowodowanych
dro˝yznà.W XVIII stuleciu
w Gdaƒsku pieczywo wy-
pieka∏o 200 piekarni.Chleb
by∏ sprzedawany w pobli˝u
Wielkiego M∏yna, na Mo-
Êcie Chlebowym, w rejonie
Ratusza Starego Miasta.

W ciàgu szeÊciu wieków
m∏yn przechodzi∏ kolejne
modernizacje urzàdzeƒ
m∏ynarskich.W 1709 roku
zainstalowano w nim na-
p´d kieratowy, który przy-
dawa∏ si´ w czasach wojen,
gdy miasto oblegano
i wstrzymywano dop∏yw
do niego wody Kana∏em
Raduni.W XIX wieku wal-
ce mielàce ziarno nap´dza-
∏y turbiny parowe. Na po-
czàtku ubieg∏ego stulecia
turbiny zastàpiono silnika-
mi elektrycznymi.Po odbu-
dowie m∏yn by∏ wykorzy-
stywany z ró˝ny sposób,
pe∏niàc role m. in. magazy-
nu i dyskoteki.W latach 80.,
a˝ do 1992 roku znajdowa∏
si´ w nim sklep dewizowy
Pewexu oraz obskurny bar
i salon gier. Dzisiaj w m∏y-
nie dzia∏a wielopoziomowy
dom handlowy z 60 sto-
iskami i dwoma barami,
W ma∏ym skansenie arche-
ologicznym mo˝na zoba-
czyç pot´˝nà baz´ s∏upa
i okràg∏ego, granitowego
g∏azu z bruzdami,b´dàcego
nieruchomym elementem
dawnego ̋ arna, tzw. le˝aka.

JJaacceekk SSiieeƒƒsskkii

Mielenie i pieczenie nad Kana∏em Raduni

Wielki Młyn – od młyna
do centrum handlowego 

DziÊ w Wielkim M∏ynie funkcjonuje Dom Handlowy „Wieki M∏yn”. Fot. Jacek Sieƒski

Ryc. I. Dickmanna z 1617 roku, Wielki M∏yn.
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KKontynuujàc w´drówk´
wokó∏ siedziby firmy paƒ-
stwa Pellowskich
przy Podwalu Staromiej-
skim doszliÊmy do ul.
Âwi´tej Katarzyny, ozna-
czonej dziÊ jako „Kata-
rzynki”, chocia˝ prawdzi-
wa ul. Katarzynki, jak
po wojnie spolszczono
„Dziedziniec” lub „Cmen-
tarz Âw. Katarzyny” (St.
Katharinen Kirchhof), by-
∏a zawsze tylko przy sa-
mym koÊciele. Do 1653 ro-
ku uliczki rozdziela∏ mur.
Obie pami´tajà jednak
dawniejsze czasy, mo˝-
na je nawet uznaç za jed-
ne z najstarszych w Gdaƒ-

sku. Sà pozosta∏oÊcià pra-
starego ciàgu dro˝nego,
który ju˝ tysiàc lat temu
prowadzi∏ do grodu w za-
kolu Mot∏awy. Drugà po-
zosta∏oÊcià tej drogi jest
ul. Podzamcze, dopiero
po ostatniej wojnie odci´-
ta blokiem przy ul. Olejar-
nej.

Nazwa ulicy Âwi´tej
Katarzyny, mimo mylnych
tablic nadal obowiàzujàca
(nikt jej oficjalnie nie
zmieni∏), nawiàzuje
do przedwojennej „Âcie˝ki
KoÊcielnej Âw. Katarzyny”
(St. Katharinen Kirchen-
steig), która pojawi∏a si´
w 1581 roku, poczàtkowo
bez dodatku „Âw. Katarzy-
ny”.Przedtem,co najmniej
od 1495 roku, a póêniej
obok poprzedniej a˝
do poczàtków XIX wieku,
by∏ to „Cypel Kogi” lub Êci-
Êlej „Czubek Kaptura”
(Kagelzipfel) – w znacze-
niu zau∏ek. Nazwa obej-
mowa∏a tak˝e dzisiejsze
Podzamcze. Ulica rzeczy-
wiÊcie by∏a Êlepa, mo˝-
na nià by∏o dojÊç tylko

do owego muru graniczne-
go u wylotu Profesorskiej,
z ciasnym przejÊciem
na koÊcielny dziedziniec.
Rozebrano go, jak ju˝
wspomnia∏em, w 1653 ro-
ku, na proÊb´ prze∏o˝one-
go ksi´˝y od Âw. Brygidy,
dla poprawienia dojazdu
do klasztoru. W nast´p-
nym roku na rogu Profe-
sorskiej pojawi∏a si´ bra-
ma z wyrzeêbionym wy-
obra˝eniem Êwi´tej Kata-
rzyny. Brama przetrwa∏a
wojn´, ale zosta∏a uszko-
dzona przez szczyt, zwalo-
ny póêniej przez wichur´.
Odbudowana, ciàgle czeka
na odtworzenie reliefu,do-
brze znanego ze zdj´ç.Cia-
snota miejsca nie pozwala
niestety na odbudow´ sto-
jàcego dawniej przy bra-
mie malowniczego domku,
z wywieszonym kluczem,
informujàcym,˝e mieszka∏
w nim klucznik.

Skr´çmy teraz w ulic´
Profesorskà, której nazwa
(Professorgasse, w ksi´-
gach od poczàt-
ku XVII wieku) nie po-
chodzi od profesorów tyl-
ko od profesów – duchow-
nych po pierwszych Êwi´-
ceniach.Sta∏ tutaj ich dom.
Przedtem, co najmniej
od roku 1449, by∏a to „Ma-
∏a uliczka za domami na-
szych prebendarzy”. Do-
bre to miejsce, by si´ z bli-
ska przyjrzeç niezwykle
pi´knym szczytom koÊcio-
∏a Âw. Katarzyny, powsta-
∏ymi na prze∏o-
mie XV / XVI wieku.Poni-
˝ej szczytu Êrodkowego,
ozdobionego póênogotyc-
kimi „oÊlimi grzbietami”,
po bokach okna wystajà ze
Êciany ukoÊne przypory
– pozosta∏oÊç po dawnym
wielobocznym zamkni´ciu
prezbiterium.Szczyt po le-
wej stronie jest najprost-
szy, byç mo˝e najstarszy.
Szczyt po prawej,zapewne
najm∏odszy, z wn´kami,
których kszta∏t zapowiada
nadejÊcie renesansu, ude-
rza nieregularnoÊcià, tak-
˝e gzyms pod nim prze-
biega nieco ni˝ej ni˝ pozo-
sta∏e. Jest bardzo prawdo-
podobne, ˝e twórcà szczy-
tów by∏ Micha∏ Enkinger,
czynny tak˝e w Warsza-
wie, Wilnie i Kownie.
W Gdaƒsku m.in.podwy˝-
sza∏ Wie˝´ Wi´ziennà,roz-
budowywa∏ koÊció∏ Ma-
riacki, mo˝na mu tak˝e
przypisywaç koronkowe
szczyty koÊcio∏a Âw.Trójcy.

Cofnijmy si´ na ul. Âw.
Katarzyny, a˝ do uliczki,
prowadzàcej dziÊ przez
parking do g∏ównego wej-
Êcia do koÊcio∏a Âw. Brygi-

dy. Jej poczàtki si´gajà ro-
ku 1422, w którym brygid-
ki kupi∏y stojàcà wówczas
na rogu „starà szko∏´ Âw.
Katarzyny” i wytyczy∏y jej
przebieg. W 1449 roku
okreÊlano jà jako „Prze-
cznic´, gdzie mieszkajà
nasi prebendarze”,póêniej
jako „Prebendarskà”,
a od 1608 roku do ostatniej
wojny jako „Ma∏e Mniszki”
(Kleine Nonnengasse).
Warto chyba przypomnieç
t´ nazw´ tablicami. Ma∏e
Mniszki nale˝a∏y do naj-
bardziej malowniczych
ulic Gdaƒska. Po obu stro-
nach sta∏y wielorodzinne
domy, których sympatycz-
nà osobliwoÊcià by∏y drzwi
z otwieranà – jak na ul.
Malarskiej – górnà po∏o-
wà,u∏atwiajàcà prowadze-
nie rozmowy z sàsiadami
z naprzeciwka. Woj-
na zdruzgota∏a ca∏à t´ do-
brosàsiedzkà okolic´. Po-
zosta∏ jedynie widok
na górujàcà nad nià pi´k-
nie odbudowanà wie˝´
koÊcio∏a Âw. Brygidy.

AAnnddrrzzeejj JJaannuusszzaajjttiiss

OpowieÊci Andrzeja Januszajtisa 

Wokół Pellowskiego
– trzeci spacer historyczny

Ulica Âw. Katarzyny w okresie przedwojennym. Fot. arch. Obecny widok na Âw. Katarzyn´.

Brama zkoÊcio∏em Êw. Katarzynu i domek klucznika.
Fot. arch.
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NNoowwyy zzaarrzzààdd PPoommoorrsskkiieejjNNoowwyy zzaarrzzààdd PPoommoorrsskkiieejj
IIzzbbyy RRzzeemmiieeÊÊllnniicczzeejj MMaa∏∏yycchhIIzzbbyy RRzzeemmiieeÊÊllnniicczzeejj MMaa∏∏yycchh
ii ÂÂrreeddnniicchh PPrrzzeeddssii´́bbiioorrssttwwii ÂÂrreeddnniicchh PPrrzzeeddssii´́bbiioorrssttww

ww GGddaaƒƒsskkuuww GGddaaƒƒsskkuu

a WWiieess∏∏aaww SSzzaajjddaa,, prezes zarzàdu
a ZZbbiiggnniieeww SStteenncceell, wiceprezes zarzàdu
a ZZbbiiggnniieeww ÂÂwwiiaaddeekk, wiceprezes zarzàdu
a MMaarriiaann WWeennttaa, sekretarz zarzàdu
a MMaarriiaann BBoobbrruucckkii, cz∏onek zarzàdu
a GGrrzzeeggoorrzz PPeelllloowwsskkii, cz∏onek zarzàdu
a AAddaamm MMoorruuss, cz∏onek zarzàdu
a GGeerraarrdd LLaammppkkoowwsskkii, cz∏onek zarzàdu
a HHeennrryykk KKuullkkaa, cz∏onek zarzàdu

a BBooggddaann KKllaauuzzaa, przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej
a JJeerrzzyy SSuucchhoommsskkii, przewodniczàcy Odwo∏awczego Sàdu

RzemieÊlniczego

PPoommoorrsskkaa IIzzbbaa RRzzeemmiieeÊÊllnniicczzaaPPoommoorrsskkaa IIzzbbaa RRzzeemmiieeÊÊllnniicczzaa
MMaa∏∏yycchh ii ÂÂrreeddnniicchhMMaa∏∏yycchh ii ÂÂrreeddnniicchh

PPrrzzeeddssii´́bbiioorrssttww ww GGddaaƒƒsskkuuPPrrzzeeddssii´́bbiioorrssttww ww GGddaaƒƒsskkuu
Organizacja samorzàdu gospodarczego i zawodowego, dzia∏ajàca na rzecz wspierania przedsi´bior-
czoÊci i konkurencyjnoÊci niedu˝ych firm oraz zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zrzesza ponad 2500 ma∏ych i Êrednich firm us∏ugowych, produkcyjnych oraz mieszanych
(us∏ugowo-produkcyjnych czy produkcyjno-handlowych) i 4 spó∏dzielnie rzemieÊlnicze, zatrudniajàce
∏àcznie powy˝ej 20 tys. pracowników. Do pomorskiej izby nale˝y 26 cechów, majàcych siedziby w
Gdaƒsku i w pomorskich miastach. Prowadzi te˝ ona Pomorskà Szko∏´ Rzemios∏ w Gdaƒsku.

WWies∏awa Szajd´ wybra-
no 7 maja prezesem za-
rzàdu Pomorskiej Izby
RzemieÊlniczej Ma∏ych
i Ârednich Przedsi´-
biorstw w Gdaƒsku. B´-
dzie on pe∏ni∏ t´ funkcj´,
po raz trzeci, przez cztery
lata, bo tyle trwa kadencja
zarzàdu. Nowo wybrany
zarzàd b´dzie kontynu-
owa∏ realizacj´ zadaƒ,
uj´tych w opracowanej
ju˝ w ubieg∏ej kadencji
strategii dzia∏alnoÊci po-
morskiej izby na najbli˝-
sze lata, w której do prio-
rytetów nale˝y m. in.
utworzenie Wy˝szej Szko-
∏y Rzemios∏ w Gdaƒsku.

– Na poczàtku maja
rozpocz´∏a si´ kadencja
nie tylko nowo wybranego
zarzàdu naszej izby, a tak-

˝e – przewodniczàcych
i cz∏onków Komisji Rewi-
zyjnej oraz Odwo∏awcze-
go Sàdu RzemieÊlniczego
– zaznacza DDaarriiuusszz GGoobbiiss,,
dyrektor Pomorskiej Izby
RzemieÊlniczej Ma∏ych
i Ârednich Przedsi´-
biorstw w Gdaƒsku.
– W∏adze izby wybierane
sà co cztery lata, podczas
obrad Walnego Zgroma-
dzenia Wyborczego, przez
delegatów poszczegól-
nych cechów, które te˝
przedstawiajà swoich
kandydatów. Liczba dele-
gatów uzale˝niona jest
od liczby cz∏onków cechu,
których 50 reprezentuje
jeden delegat. Je˝eli liczba
cz∏onków cechu przekra-
cza 250, to zawsze repre-
zentuje ich 5 delegatów.

W Pomorskiej Izbie Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw w Gdaƒsku

Nowe władze, nowe wyzwania

Statut izby nie okreÊla,
przez ile kadencji mo˝-
na pe∏niç funkcj´ prezesa,
wiceprezesa czy cz∏onka
zarzàdu. JeÊli dzia∏alnoÊç
zarzàdu przynosi pozy-
tywne efekty i zapewnia
organizacji rozwój, dele-
gaci mogà w sposób de-
mokratyczny dokonywaç
ponownego wyboru tych
samych jego cz∏onków
na kolejne kadencje.

–W nowo wybranym za-
rzàdzie pozostali prezes i je-

den wiceprezes oraz kilku
cz∏onków – z poprzedniego.
Delegaci wysoko ocenili re-
zultaty dzia∏alnoÊci zarzàdu
minionej kadencji i posta-
nowili powierzyç kierowa-
nie nim ponownie w wi´k-
szoÊci jego cz∏onkom.
Zw∏aszcza, ˝e w 2008 roku
izba osiàgn´∏a wynik finan-
sowy, jakiego nie notowano
od wielu lat, choç by∏ on ro-
kiem, w którym rozpocz´∏o
si´ na Êwiecie i w Polsce
spowolnienia gospodarcze
– dodaje dyrektor Gobis.

Prezes Szajda podkreÊla,
˝e dotychczasowa strategia
dzia∏alnoÊci pomorskiej
izby sprawdzi∏a si´ i stàd
pozostaje ona nadal wa˝-
na w nowej kadencji zarzà-
du. Obejmuje rozwój edu-
kacji zawodowej, czyli
kszta∏cenia kadr pracowni-
czych dla zak∏adów rze-
mieÊlniczych i innych nie-
du˝ych firm; wdra˝anie in-
nowacyjnych technologii
i systemów zarzàdzania
w firmach rzemieÊlniczych,
aby mog∏y one podo∏aç
konkurencji na rynkach
krajowym i zagranicznych
oraz promocj´ rzemios∏a.

Strategia ta zosta∏a przyj´ta
tak˝e przez ostatnie, majo-
we Walne Zgromadzenia
Wyborcze. Obecnie zaczy-
na brakowaç w Polsce fa-
chowców, którzy posiadajà
tradycyjne i nowe umiej´t-
noÊci zawodowe,przydatne
w ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorstwach.Sà to zarów-
no piekarze, drukarze czy
fryzjerzy, jak i operatorzy
maszyn sterowanych nu-
merycznie lub mechatroni-
cy. Dlatego te˝ du˝ym suk-
cesem pomorskiej izby by∏o
przej´cie dawnego zespo∏u
szkó∏ zawodowych wGdaƒ-
sku, przy ul. Sobieskiego
i utworzenie,przy wsparciu
w∏adz miasta, publicznej
Pomorskiej Szko∏y Rze-
mios∏. Dzi´ki temu m∏o-
dzie˝ zdobywa
wykszta∏cenie na poziomie
zawodowym i Êrednim,któ-
re gwarantujà, jej zatrud-
nienie, a przedsi´biorcy
– potrzebnych pracowni-
ków z umiej´tnoÊciami za-
wodowymi przydatnymi
w ich firmach.

– Nie zamierzamy po-
przestaç na kszta∏ceniu
m∏odych ludzi na pozio-

mach zawodowym i Êred-
nim – mówi prezes Szajda.
– Staramy si´ o utworzenie
Wy˝szej Szko∏y Rzemios∏.
Zatem absolwenci naszej
i innych szkó∏ zawodowych
mogliby kontynuowaç na-
uk´, ale ju˝ na poziomie
wy˝szym. Chcemy wyko-
rzystaç doÊwiadczenia nie-
mieckich rzemieÊlników.
Od trzech lat wy˝sza uczel-
nia rzemieÊlnicza funkcjo-
nuje w Hamburgu.Powsta-
∏a ona z inicjatywy i przy
wsparciu hamburskiej Izby
RzemieÊlniczej, z którà ∏à-
czy nas bliska wspó∏praca.
Prowadzimy ju˝ rozmowy
z Wy˝szà Szko∏à Hotelar-
stwa i Gastronomii
w Gdaƒsku, której oddzia-
∏em by∏aby nasza uczelnia
rzemieÊlnicza.Na poczàtek
oferta edukacyjna obejmo-
wa∏aby trzyletnie studia li-
cencjackie, a w nast´pnych
latach – równie˝ magister-
skie. Z uwagi na ich zawo-
dowy charakter, chcemy,
˝eby program studiów
uwzgl´dnia∏ 1750 godzin
wyk∏adów i tyle samo – za-
j´ç praktycznych.

JJaacceekk SSiieeƒƒsskkii

Wies∏aw Szajda wybrany zosta∏ prezesem zarzàdu Pomorskiej Izby RzemieÊlniczej Ma∏ych
i Ârednich Przedsi´biorstw w Gdaƒsku na nowà, czteroletnià kadencj´ przez Walne Zgro-
madzenie Wyborcze. Fot. Grzegorz Mehring


