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TTrwajàcy prawie miesiàc
rejs morski odby∏ na po-
k∏adzie s∏awnego gdaƒ-
skiego, klasycznego ˝a-
glowca „Antica” Chleb
Morski,wypieczony i przy-
gotowany do morskiego
woja˝u w gdaƒskiej firmie
Piekarnia Cukiernia „Pel-
lowski”.Smakowa∏ za∏odze
˝aglowca jeszcze po po-
nad 20 dniach i nie by∏o
na nim Êladu toksycznej
pleÊni, jaka w warunkach
morskich, a zw∏aszcza
na jachtach, atakuje zwy-
k∏e pieczywo ju˝ po kilku
dobach.
NNaa ppookk∏∏aaddzziiee ˝̋aagglloowwccaa

Kuter gaflowy „Antica”,
dowodzony przez kpt. JJee--
rrzzeeggoo WWààssoowwiicczzaa,, jednego
z najs∏ynniejszych pol-
skich ˝eglarzy, wyp∏ynà∏
z macierzystego Gdaƒ-
ska 8 czerwca, a powróci∏
do niego – 1 lipca. W dro-
dze odwiedzi∏ Hel, Âwino-
ujÊcie, Szczecin, Ko∏obrzeg
i porty na wyspie Born-

holm.W Szczecinie ˝aglo-
wiec uczestniczy∏ w wiel-
kiej imprezie ˝eglarskiej
Szczecin Sail – IV Zlot Old-
timerów 2009. Oprócz
Chleba Morskiego, prze-
znaczonego do codziennej
konsumpcji, w skrzyni
prowiantowej kutra prze-
chowywany by∏ bochenek
testowy, który wyciàgni´to
dopiero po powrocie z rej-
su do portu gdaƒskiego.
Chleb przetrwa∏ morskà
podró˝ w znakomitej for-
mie i przekazany zosta∏ fir-
mie „Pellowski”do przeba-
dania.

– Chleb Morski spraw-
dzi∏ si´ jako pieczywo
o przed∏u˝onej przydatno-
Êci do spo˝ycia – podkreÊla
kpt.Wàsowicz. – Na jach-
tach zawsze najwi´kszym
problemem by∏o pleÊnie-
nie pieczywa ju˝ po kilku
dobach i niewiele pomaga-
∏o pakowanie bochenków
do foliowych woreczków.
˚eglarze radzili sobie
z tym problemem odcina-

jàc no˝ami zapleÊnia∏à
skórk´. Wkrótce jednak
na chlebie znowu pojawia∏
si´ zielonkawy nalot. DziÊ,
gdy jachty p∏ywajà z portu
do portu, w Êwie˝e pieczy-
wo mo˝na zaopatrywaç si´
co kilka dni. Je˝eli podczas
rejsu odwiedzane sà porty
skandynawskie, trzeba li-
czyç si´ z du˝ym wydat-
kiem, jakim b´dzie zaku-
pienie w nich chleba.
W przypadku pokonywa-
nia pod ˝aglami d∏u˝szych
odcinków rejsu, bez wcho-
dzenia do portu, tak˝e
warto mieç takie pieczywo
jak Chleb Morski.W czasie
rejsu do Szczecina mieli-
Êmy mo˝liwoÊç kupowania
pieczywa w odwiedzanych
portach. Mimo to za∏oga
ch´tnie si´ga∏a po Chleb
Morski, choç min´∏y dwa
tygodnie od wyp∏yni´cia
z Gdaƒska. W nast´pnym
rejsie zamierzamy przete-
stowaç inny wyrób firmy

„Pellowski”. B´dà to zwe-
ibacki, tradycyjne sucharki
gdaƒskie,które w dawnych
wiekach zabierali maryna-
rze na pok∏ady ̋ aglowców.
PPiieecczzyywwoo ddllaa ˝̋eeggllaarrzzyy

Chleb Morski jest jed-
nym z wielu rodzajów
chleba, wypiekanego
w piekarni firmy „Pellow-
ski”. Receptur´ wyrobu
ciasta tego pieczywa
i technologi´ wypieku
opracowano z myÊlà o jego
jak najd∏u˝szym przetrwa-
niu w niesprzyjajàcych
warunkach, w pomiesz-
czeniach o du˝ej wilgotno-
Êci i zró˝nicowanej tempe-
raturze. Mo˝na go poleciç
˝eglarzom, marynarzom
czy turystom, wybierajà-
cym si´ w d∏u˝szà podró˝,
w czasie której nie b´dà
oni mogli zakupiç Êwie˝e-
go pieczywa. Chleb Morski
oferowany jest codziennie
w gdaƒskich sklepach fir-

my „Pellowski”, ale ˝eby
zabraç go na morze musi
byç w∏aÊciwe przygotowa-
ny i opakowany.

Proces produkcji chleba
przeznaczonego dla ˝egla-
rzy obejmuje wyrobienie,
wypiek,pakowanie i stery-
lizacj´. Ciasto chlebowe
wyrabia si´ wed∏ug sta-
rych, tradycyjnych recep-
tur, bez dodawania ˝ad-
nych polepszaczy piekar-
skich i konserwantów che-
micznych, wy∏àcznie z na-
turalnych sk∏adników. Su-
rowcami piekarskimi sà:
màka ˝ytnia i pszenna (30
proc.), niedu˝a iloÊç p∏at-
ków ziemniaczanych, sól,
dro˝d˝e oraz woda.Po pro-
cesie fermentacji i po pe∏-
nym rozroÊcie ciasta, wy-
pe∏nia si´ nim foremki.
Nast´pnie ciasto wypieka
si´ w temperaturze 230
st. C.Aby zachowaç steryl-
ne warunki produkcji
chleba, a szczególnie

– od chwili wyj´cia bo-
chenków z pieca, nie doty-
ka si´ ich go∏ymi r´kami,
bo to zagra˝a ska˝eniem
mikrobiologicznym.Dlate-
go te˝ bochenki po wypie-
czeniu stygnà i sà pakowa-
ne do wysterylizowanych,
foliowych woreczków, od-
pornych na wysokà tem-
peratur´. Potem ponownie
wk∏adane sà na krótko
do pieca,aby poddaç je na-
turalnej pasteryzacji. Za-
pobiega to wtórnemu ska-
˝eniu ich zarodnikami ple-
Êni.

Bochenki Chleba Mor-
skiego, o wadze po 0,8 kg,
majà form´ prostopad∏o-
Êciennà,Zatem ∏atwo uk∏a-
da si´ je po kilka sztuk
w kartonach. Kartony bez
problemów mo˝-
na umieszczaç w bakistach
albo szafkach prowianto-
wych na jachcie.

JJaacceekk SSiieeƒƒsskkii

Chleb Morski na morzu

Kpt. Jerzy Wàsowicz p∏ywa∏ swoim ˝aglowcem "Antica",
podczas trzech wielkich wypraw. Fot. Grzegorz Mehring

Kpt. Jerzy Wàsowicz prezentuje Chleb Morski, który prawie cztery tygodnie przetrwa∏ pod pok∏adem ˝aglowca "Antica".
Fot. Jacek Sieƒski
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NNadal trwa nabór, na rok
szkolny 2009 / 2010,do Po-
morskich Szkó∏ Rzemios∏
w Gdaƒsku. Sà one zespo-
∏em zawodowych szkó∏ pu-
blicznych, prowadzonym
przez Pomorskà Izb´ Rze-
mieÊlniczà Ma∏ych i Âred-
nich Przedsi´biorstw w
Gdaƒsku. M∏odzie˝ mo˝e
w nich zdobyç interesujàce
zawody na poziomach za-
wodowym i Êrednim, gwa-
rantujàce zatrudnienie po
ukoƒczeniu nauki.Absol-
wenci szko∏y zawodowej
majà mo˝liwoÊç kontynu-
owania nauki w techni-
kum.

Pomorskie Szko∏y Rze-
mios∏ sà nowoczesnà pla-
cówkà oÊwiatowà. Ich
uczniowie majà do dyspo-
zycji bibliotek´, czytelni´,
pracownie komputerowe z
dost´pem do internetu i
szkolnà sieç komputero-
wà, która obejmuje
wszystkie pracownie
przedmiotowe. Nowa sala
gimnastyczna, dogodnie
usytuowane boisko i si-
∏ownia sprzyjajà rozwojo-
wi fizycznemu m∏odzie˝y.
Szko∏y sàsiadujà z Cen-
trum Kszta∏cenia Prak-
tycznego, w którym
uczniowie odbywajà zaj´-
cia warsztatowe. Budynek
szklony jest monitorowa-
ny, co zapewnia uczniom
bezpieczeƒstwo.

Pomorskie Szko∏y Rze-
mios∏ kszta∏cà m∏odych lu-
dzi w zawodach, których
deficyt odczuwajà zak∏ady
rzemieÊlnicze oraz inne
ma∏e i Êrednie firmy ró˝-

nych bran˝. Obok profesji
zwiàzanych z poligrafià,
jubilerstwem czy mecha-
nikà, w nowym roku m∏o-
dzie˝ b´dzie mog∏a uczyç
si´ piekarstwa, cukiernic-
twa i fryzjerstwa. Obecnie
w szko∏ach wiedz´ zawo-
dowà zdobywa prawie 500
uczniów.

Dzia∏alnoÊç Pomorskich
Szkó∏ Rzemios∏ konsulto-
wana jest z przedsi´bior-
cami zrzeszonymi w ce-
chach i pomorskiej izbie
oraz w Stowarzyszenie Po-
ligrafów Pomorskich.
Dzi´ki temu pracodawcy
majà zagwarantowany do-
p∏yw kadr pracowniczych
z potrzebnymi im kwalifi-
kacjami zawodowymi, na-
tomiast absolwenci szkó∏ -
pewnoÊç, ˝e znajdà bez
trudu zatrudnienie.Absol-
wenci szko∏y zawodowej,
zgodnie z ustawà o rze-
mioÊle, zdajà egzaminy
czeladnicze, a potem mogà
przyst´powaç do egzami-
nów mistrzowskich. Istot-
ne jest te˝ to, ˝e polskie
Êwiadectwa czeladnicze i
dyplomy mistrzowskie,
które wydajà izby rze-
mieÊlnicze, sà uznawane
nie tylko w kraju, ale rów-
nie˝ za granicà, w krajach
Unii Europejskiej.

Idea powo∏ania do ̋ ycia
w∏asnej, nowoczesnej
szko∏y zawodowej zrodzi∏a
si´ w Êrodowisku pomor-
skich rzemieÊlników przed
kilku laty. Zyska∏a przy-
chylnoÊç w∏adz Gdaƒska.
Równie˝ dyrekcja i na-
uczyciele Zespo∏u Szkó∏

Technicznych i Ogólno-
kszta∏càcych w Gdaƒsku,
w oparciu o który w 2008
roku powsta∏a nowa pla-
cówka, wyrazili aprobat´.
DziÊ Pomorskie Szko∏y
Rzemios∏ wyró˝nia wysoki
poziom nauczania i sta∏y

rozwój. Pomorska izba po-
dejmie te˝ starania o stwo-
rzenie w Gdaƒsku wy˝szej
szko∏y rzemieÊlniczej, we
wspó∏pracy z jednà z trój-
miejskich uczelni wy˝-
szych. Kierunki studiów
by∏yby zwiàzane z zarzà-

dzaniem ma∏ymi i Êredni-
mi firmami, z uwzgl´dnie-
niem bran˝ rzemieÊlni-
czych. Program studiów
obejmowa∏by odbywanie
przez studentów zaj´ç
praktycznych w zak∏adach
rzemieÊlniczych. Siedziba

uczelni znajdowa∏aby si´
w budynku szkó∏ przy ul.
Sobieskiego 90.Absolwen-
ci technikum i rzemieÊlni-
cy ze Êrednim wykszta∏ce-
niem mogliby wi´c konty-
nuowaç nauk´ na pozio-
mie wy˝szym. ((JJAASS))

Szkoła poszukiwanych
zawodów

Uczniowie Pomorskich Szkó∏ Rzemios∏ majà do dyspozycji pracownie komputerowe z dost´pem do Internetu.
Fot. Grzegorz Mehring
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Chleb z firmChleb z firmy „Py „Pellowski"ellowski"

Przyjmujemy zamówienia na Chleb Morski oraz inne pieczywo i wyroby
cukiernicze we wszystkich naszych sklepach. Zamówienia mo˝na sk∏adaç
równie˝ telefonicznie - tel. nr (0 58) 301 45 20

PPiieekkaarrnniiaa -- CCuukkiieerrnniiaa „„PPeelllloowwsskkii"" GGrrzzeeggoorrzz PPeelllloowwsskkii
UUll.. PPooddwwaallee SSttaarroommiieejjsskkiiee 8822,, 8800 -- 884444 GGddaaƒƒsskk

tteell.. ((00 5588)) 330011 4455 2200,, ffaaxx 330011 0044 2244
EE -- mmaaiill:: ppiieekkaarrnniiaappeelllloowwsskkii@@wwpp..ppll

* * *
Nasza firma jest rzemieÊlniczym przedsi´biorstwem rodzinnym,

funkcjonujàcym 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 chleb 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.

PPoommoorrsskkiiee SSzzkkoo∏∏yy RRzzeemmiiooss∏∏ ww GGddaaƒƒsskkuu
uull.. SSoobbiieesskkiieeggoo 9900,, 8800 –– 221166 GGddaaƒƒsskk

tteell.. 005588 –– 334444 –– 0000 –– 9900 wwwwww..ppssrr..ggddaa..ppll

Nabór do PNabór do Pomorskicomorskich Szkó∏ Rzemios∏h Szkó∏ Rzemios∏
w Gdaƒsku w roku szkolnw Gdaƒsku w roku szkolnymym

2009 / 2010 do klas pierwszyc2009 / 2010 do klas pierwszychh
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

• Chleb Morski
• Chleb ̋ ytni, trójkàtny
• Chleb litewski
• Chleb razowy
• Chleb razowy na miodzie

• Chleb wiejski
• Chleb graham
• Chleb z amarantusem
• Chleb wieloziarnisty
• Chleb musli

reklama
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OdOd wylotu ul.Ma∏e Mniszki,
gdzie zakoƒczyliÊmy po-
przedni spacer, idziemy ul.
Âwi´tej Katarzyny w stron´
jej zbiegu z ulicami Mniszki
(niegdyÊ Wielkie Mniszki),
Stolarskà i Igielnickà.Dalej
bieg∏a ul. Podzamcze, dziÊ
zastawiona powojennym
blokiem przy ul. Olejarnej.
Obecna zabudowa ró˝ni si´
od przedwojennej.Wielkie
Mniszki mia∏y po obu stro-
nach 25 zabudowanych
parcel. Malownicze szeregi
kamieniczek o zró˝nicowa-
nych szczytach przedziela∏o
kilka wi´kszych budynków.
Tylko jeden z nich,pod nu-
merem 5, przetrwa∏ piek∏o
podpaleƒ. Na jego pó∏noc-
nej Êcianie do dziÊ widaç
Êlad po dachu ni˝szego do-
mu nr 4.Miniaturowe dom-

ki nr 6 i 7 z drugiej strony
rozebrano powojnie.Trwal-
szy okaza∏ si´ bruk z bazal-
towych kostek.W przejÊciu,
z którego otwiera si  ́w lewo
pi´kny widok na wie˝e
i szczyty koÊcio∏ów Âwi´tej
Brygidy iÂwí tej Katarzyny,
odkryto po wojnie funda-
menty dawnej kaplicy Po-
kutnic, wzniesionej
w XV wieku,kiedy zakonne
„arystokratki”, jakimi by∏y
brygidki, nie chcia∏y d∏u˝ej
tolerowaç w klasztorze osób
o „grzesznej” przesz∏oÊci.
Aprzecie  ̋gdyby nie pokut-
nice,nie wystawiono by tu-
taj przewo˝onego do Szwe-
cji cia∏a Êwí tej Brygidy inie
dosz∏oby do za∏o˝enia
klasztoru. Pozosta∏oÊci ka-
plicy szybko rozebrano,
a odkrywca (Maciej Kilar-
ski) musia∏ je póêniej opisy-
waç z pami´ci!

Przy odchodzàcej
na koƒcu w lewo uliczce
Brygidki, zwanej dawniej
Zau∏kiem Mniszek (Non-
nenhof),przetrwa∏a malow-
nicza grupa trzech domów,
która powinna – jeÊli dotàd
nie jest – byç w ca∏oÊci obj´-
ta ochronà konserwatorskà.
Najstarszy z nich, pod nu-
merem 14, pochodzi

z XVIII wieku.W takich do-
mach,podlegajàcych jurys-
dykcji klasztornej,mieszka-
li rzemieÊlnicy, z regu∏y po-
zacechowi. Jeszcze
przed ostatnià wojnà by∏ tu
warsztat Êlusarski. Oszcz´-
dzony przez wojn´ domek
pad∏ w latach 70. ofiarà po-
˝aru, po czym zosta∏ odbu-
dowany. Niestety nie
do koƒca: brakuje ozdob-
nych drewnianych wspor-
ników podtrzymujàcych
nadwieszone pi´terko.
Za starym domkiem po-
wsta∏y nowe, dostosowane
do niego skalà i architektu-
rà. Pe∏en uroku zau∏ek,
z widniejàcà w oddali wie˝à
Âwi´tej Katarzyny,emanuje
atmosferà dawnych wie-
ków.

Wróçmy Wielkimi
Mniszkami do punktu wyj-
Êcia. Od niedawna stoi tu
pomnik,poÊwi´cony trage-
dii polskich mieszkaƒców
Wo∏ynia, wymordowanych
w latach wojny przez ukra-
iƒskie bandy.Po oddaniu im
nale˝nego pok∏onu spójrz-
my nadom narogu ul.Igiel-
nickiej, mieszczàcy dziÊ bi-
bliotek´ – wa˝ny dla okoli-
cy oÊrodek kultury.NiegdyÊ
nie by∏o tu zabudowy:

po po∏udniowej stronie ul.
Âw. Katarzyny p∏yn´∏o od-
ga∏´zienie kana∏u Raduni,
po lewej by∏ na nim mostek
mi´dzy ul. Igielnickà i Sto-
larskà. Póêniej przykryto
sàsiedni odcinek kana∏u,
a w latach 1909 – 1910 me-
todyÊci wznieÊli tu sobie ko-
Êció∏. ÂciÊle bioràc by∏ to
dom z kaplicà na parterze
i mieszkaniami na górnych
pi´trach. Neogotyckà fasa-
d´ z g∏ównym wejÊciem
od pó∏nocy flankowa∏y dwie
masywne wie˝e.

Po 1945 roku pozosta∏y
z tego wypalone ruiny, Mi-
mo ˝e by∏y w stosunkowo
dobrym stanie rozebrano je,
zgodnie z panujàcà wów-
czas doktrynà, wed∏ug któ-
rej odbudowywa-
nie XIX – wiecznej archi-
tektury by∏o ideologicznie
nies∏uszne. ˚a∏osne resztki
tego poglàdu tkwià w nie-
których g∏owach do dziÊ...

Na koniec skierujmy
uwag´ na biegnàcà
wdzi´cznym ∏ukiem ulic´
Stolarskà. Przeprowadzo-
no jà w Êredniowieczu
po grobli, chroniàcej tere-
ny Brygidek przed powo-
dzià. W roku 1402 nosi∏a
wraz z ulicà ¸agiewniki

nazw´ Nowej Grobli,w na-
st´pnym stuleciu pojawia
si´ po raz pierwszy dzisiej-
sza nazwa, najpierw
w wersji polskiej i kaszub-
skiej: Stolarska lub Tesar-
ska (w 1553 roku), póêniej
niemieckiej:Tischlergasse
(rok 1565). Po jej obu stro-
nach sta∏o a˝ do ostatniej
wojny 68 kamieniczek. Za-
chowane w wielu miej-
scach w kraw´˝nikach wy-
loty rynsztoków do dziÊ
pokazujà dawne szeroko-
Êci fasad. W przedwojen-
nych ksià˝kach adreso-

wych znajdujemy przy tej
ulicy 3 piekarnie, 2 desty-
latornie alkoholi, 2 bary,
2 sklepy spo˝ywcze, 2 za-
k∏ady fryzjerskie, 1 droge-
ri´, 1 krawiectwo i zgodnie
z historycznà tradycjà –
1 zak∏ad stolarski. Po∏o˝o-
na w po∏owie ulicy knajpa
Anny Kwiatkowskiej przy-
ciàga∏a marynarzy urzà-
dzanym co Êrod´ „odwrot-
nym” (dziÊ powiedzieliby-
Êmy „bia∏ym“) balem,
na którym panie zaprasza-
∏y panów do taƒca.

AAnnddrrzzeejj JJaannuusszzaajjttiiss

OpowieÊci Andrzeja Januszajtisa 

Wokół Pellowskiego
– czwarty spacer historyczny

Placyk u zbiegu ulic Âwi´tej Katarzyny, Mniszki i Stolar-
skiej przed I wojnà Êwiatowà. Fot. arch.

Zau∏ek Mniszek oko∏o roku 1920. Fot. arch.
KoÊció∏ metodystów na starej pocztówce (p. „Kalendarz
Gdaƒski 2008").
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G

Medal Księcia Mściwoja II
dla Grzegorza Pellowskiego

Grzegorz Pellowski, w∏a-
Êciciel firmy Piekarnia Cu-
kiernia „Pellowski”
w Gdaƒsku, uhonorowany
zosta∏ Medalem Ksi´cia
MÊciwoja II.Wr´czono go
mu 16 czerwca w gdaƒ-
skim Dworze Artusa, pod-
czas uroczystej sesji Rady
Miasta Gdaƒska.W czasie
sesji Rady Miasta Medale
MÊciwoja II, a tak˝e – Me-
dale Êw.Wojciecha, otrzy-
ma∏o ∏àcznie dziesi´ç osób
oraz Forum Dialogu
Gdaƒski Areopag i Gdaƒ-
ska Fundacja Innowacji
Spo∏ecznej, za dzia∏alnoÊç
na rzecz potrzebujàcych,
w tym za tworzenie do-
mów dziecka.

Obok honorowego oby-
watelstwa Gdaƒska, oba
medale sà najwy˝szymi
wyró˝nieniami przyzna-
wanymi co roku, od dwu-
nastu lat, przez dziewi´-
cioosobowà kapitu∏´, po-
wo∏ywanà na czteroletnià
kadencj´ przez Rad´ Mia-
sta. Kapitu∏a ustala jedno-
g∏oÊnie list´ laureatów
(obywateli Polski i obco-
krajowców), którzy w spo-
sób szczególny zas∏u˝yli
si´ dla miasta w ró˝nych
dziedzinach, takich jak na-
uka, edukacja, gospodar-
ka, kultura i sztuka czy
s∏u˝ba zdrowia. Mogà to
byç osoby, a tak˝e instytu-
cje czy organizacje. Rocz-
nie mo˝na przyznaç nie
wi´cej ni˝ szeÊç medali Êw.
Wojciecha i dwanaÊcie
Medali MÊciwoja II. Gdy
chodzi o Medal Êw.Wojcie-
cha, to dzia∏alnoÊç laure-
atów musi obejmowaç tak-
˝e promowanie miasta po-
za granicami kraju i dzia-
∏alnoÊç na rzecz wspó∏pra-

cy oraz pojednania mi´dzy
narodami, tolerancji i dia-
logu mi´dzy przedstawi-
cielami ró˝nych wyznaƒ
i religii.W kapitule, której
obecnie przewodniczy
prof. JJeerrzzyy MM∏∏yynnaarrcczzyykk,za-
siadajà m. in. arcybiskup
TTaaddeeuusszz GGoocc∏∏oowwsskkii,, AAnn--
ddrrzzeejj JJaannuusszzaajjttiiss, wybitny
znawca i popularyzator
dziejów Gdaƒska, prof.
EEddmmuunndd KKoottaarrsskkii, litera-
turoznawca z Uniwersyte-
tu Gdaƒskiego i HHaallii--
nnaa WWiinniiaarrsskkaa––KKiisszzkkiiss, ak-
torka Teatru „Wybrze˝e”.

Dotychczas przyznano
w sumie 55 Medali Êw.
Wojciecha i 101 Medali
MÊciwoja II. Sà one krà˝-
kami wybitymi w srebrze.
Na awersie Medalu MÊci-
woja II znajduje si´ napis
„Ksià˝e MÊciwoj II” i jego
portret z or∏em piastow-
skim i gryfem pomorskim
po prawym boku, a na re-
wersie – mi´dzy wst´gami,
z napisem: „Nec Temere
Nec Timide”(„Bez strachu,
lecz z rozwagà”), wyobra-
˝enia najbardziej zna-
nych, gdaƒskich budowli
zabytkowych, m. in. Z∏otej
Bramy, Bazyliki Mariac-
kiej, Ratusza G∏ównego
Miasta. Natomiast awers
Medalu Êw. Wojciecha
przedstawia postaç Êwi´-
tego, patrzàcego na
Gdaƒsk, z napisem: „Âw.
Wojciech A. D. 997 S.Adal-
bertus”, na rewersie zaÊ
– tkanin´ spi´tà obràczkà
z herbem Gdaƒska na tar-
czy podtrzymywanej przez
lwy i napis: „Gdaƒsk dzi´-
kuje”.

– Nie zabiega∏em nigdy
o zaszczyty – podkreÊla
GGrrzzeeggoorrzz PPeelllloowwsskkii. – Nie

NNaaggrrooddzzeennii MMeeddaallaammiiNNaaggrrooddzzeennii MMeeddaallaammii
ÊÊww.. WWoojjcciieecchhaaÊÊww.. WWoojjcciieecchhaa

a LLEESSZZEEKK BBLLAANNIIKK, sportowiec, gimnastyk, olimpijczyk, za rozs∏awienie Gdaƒ-
ska na Êwiecie poprzez wybitne osiàgni´cia sportowe.

a oo.. TTOOMMAASSZZ JJAANNKK, franciszkanin, wyk∏adowca Wy˝szego Seminarium Du-
chownego o. o. franciszkanów w ¸odzi, za wk∏ad w przywracanie ÊwietnoÊci za-
bytkowemu kompleksowi koÊcielno - klasztornemu Êw. Trójcy w Gdaƒsku.

a ZZBBIIGGNNIIEEWW JJUUJJKKAA, rysownik, za swoistà, satyrycznà publicystyk´ rysunko-
wà, stanowiàcà swego rodzaju kronik´ bie˝àcych wydarzeƒ.

a AADDAAMM KKOOPPEERRKKIIEEWWIICCZZ, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdaƒska,
za dzia∏alnoÊç zwiàzanà z przywracaniem pierwotnego, historycznego stanu wie-
lu gdaƒskim zabytkom.

a FFOORRUUMM DDIIAALLOOGGUU GGDDAA¡¡SSKKII AAEERROOPPAAGG, za promowanie wizerunku Gdaƒ-
ska, w którym od 2000 roku trwa jedna z najwa˝niejszych debat wspó∏czesnego
spo∏eczeƒstwa.

NNaaggrrooddzzeenniiNNaaggrrooddzzeennii
MMeeddaallaammii MMÊÊcciiwwoojjaa IIIIMMeeddaallaammii MMÊÊcciiwwoojjaa IIII

a GGRRZZEEGGOORRZZ PPEELLLLOOWWSSKKII , w∏aÊciciel firmy „Pellowski" w Gdaƒsku, za kon-
tynuowanie i upowszechnianie bogatych tradycji dawnego, gdaƒskiego piekar-
nictwa i cukiernictwa i zaanga˝owanie w rozwój edukacji zawodowej m∏odzie˝y.

a ZZBBIIGGNNIIEEWW CCAANNOOWWIIEECCKKII, pe∏nomocnik prezesa zarzàdu Gdaƒskiej Stocz-
ni Remontowa SA, menad˝er oraz dzia∏acz gospodarczy i spo∏eczny, za dzia∏al-
noÊç gospodarczà i za wspieranie akcji charytatywnych.

a ZZBBIIGGNNIIEEWW ii MMAACCIIEEJJ KKOOSSYYCCAARRZZOOWWIIEE, kronikarze Gdaƒska, nie˝yjàcy ju˝
ojciec i kontynuujàcy jego dzia∏alnoÊç syn, za dorobek fotograficzny, który jest
cennà dokumentacjà, ilustrujàcà zniszczenia wojenne, odbudow´ i rozwój mia-
sta.

a RROOMMAANN NNOOWWOOSSIIEELLSSKKII, prawnik, s´dzia Trybuna∏u Stanu, adwokat, obroƒ-
ca, za reprezentowanie gdaƒszczan, starajàcych si´ o odzyskanie utraconej w
okresie komunistycznym w∏asnoÊci oraz za bezinteresownà walk´ o naprawie-
nie krzywd wyrzàdzonych przez w∏adze komunistyczne mieszkaƒcom Gdaƒska
i Pomorza.

a MMAARRIIAANN PPAARRUUSSII¡¡SSKKII, sportowiec, rekordzista Polski i Europy w biegach,
w swojej kategorii wiekowej, za aktywnoÊç w upowszechnianiu kultury fizycz-
nej, a szczególnie - za promowanie zdrowego stylu ˝ycia wÊród m∏odzie˝y.

a ZZBBIIGGNNIIEEWW SSTTRRZZEELLCCZZYYKK, bursztynnik, rzemieÊlnik artysta, prezes Krajo-
wej Izby Gospodarczej Bursztynu, inicjator powo∏ania Muzeum Bursztynu i pro-
motor gdaƒskiego wzornictwa jubilerskiego, za wybitny wk∏ad w promowanie
Gdaƒska jako Êwiatowej stolicy bursztynu.

Grzegorz Pellowski podczas laudacji w Dworze Artusa.
Wojtek Jakubowski / KFP

Uhonorowani medalami MÊciwoja II i Âw. Wojciecha, cz∏onkowie kapitu∏y medali i radni gdaƒscy przez gdaƒskim Dwo-
rem Artusa. Grzegorz Mehring

spodziewa∏em si´ te˝ ta-
kiego uhonorowania, jak
przyznanie mi Medalu
MÊciwoja II przez kapitu∏´
z∏o˝onà, wybitnych, po-
wszechnie znanych i sza-
nowanych gdaƒszczan.
Czuj´ si´ wielce wyró˝nio-
ny i zaszczycony tym, ˝e
znalaz∏em si´ w tak sza-
cownym gronie, jakim sà
wszyscy nagrodzeni me-
dalami MÊciwoja II i Âwi´-
tego Wojciecha. Ja wyko-
nuj´ tylko swojà prac´,
starajàc si´ robiç to, co po-
trafi´, ale z pasjà i jak naj-
lepiej. Przyznany mi me-
dal uwa˝am równie˝
za wyró˝nienie ca∏ej mojej

rodziny,a szczególnie ̋ ony
Katarzyny oraz pracowni-
ków naszej firmy. Zw∏asz-
cza, ˝e sta∏y rozwój firmy
i osiàgni´ta przez nià po-
zycja na gdaƒskim rynku
stanowià efekt ich wspól-
nego wysi∏ku. Chcia∏bym
wyraziç wdzi´cznoÊç pani
Halinie Winiarskiej-Kisz-
kis, wybitnej aktorce z Te-
atru „Wybrze˝e” za przy-
chylnà i wzruszajàcà lau-
dacj´, w której przypo-
mnia∏a dzieje firmy i rze-
mieÊlnicze tradycje naszej
rodzinny, si´gajàce ro-
ku 1922.

JJaacceekk SSiieeƒƒsskkii


