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Medal Św. Eligiusza i tytuł Złotnik Roku 2015 
dla złotnika z Gdańska 

 

Ważnym wydarzeniem związanym z jesiennymi Polskimi Targami Złotniczo Jubilerskimi 

odbywającymi się w Warszawie jest ogłoszenie werdyktu Kapituły przyznającej Medal Św. 

Eligiusza wraz z tytułem Złotnika Roku. 

W tym roku to dwunasta edycja przyznania tego prestiżowego w środowisku 

rzemieślników złotników wyróżnienia, które uznawane jest za jedno z najważniejszych 

odznaczeń złotniczych w kraju. Dla inicjatorów i organizatorów jest to duży zaszczyt i 

satysfakcja, natomiast nominowanych kandydatów stawia w kręgu osób szczególnie 

wyróżniających się w środowisku rzemieślników złotników. To nakłada na organizatorów 

ogromną odpowiedzialność za staranność i rzetelność w działaniach związanych z 

przeprowadzeniem tego  przedsięwzięcia. 

 
Medal przyznała na posiedzeniu w dniu  17 września 2015 r.  Kapituła w składzie 

przedstawicieli: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezesa Związku Rzemiosła 

Polskiego, Fundacji Rozwoju Polskiej Branży Jubilerskiej, Ogólnopolskiej Komisji 

Złotniczo-Jubilerskiej ZRP oraz Pana Michała Kłosoka – laureata XI edycji Medalu Św. 

Eligiusza. 

Kapituła, dokonując  wyboru  spośród  zgłoszonych z różnych regionów Polski 

kandydatów, brała pod uwagę w szczególności osiągnięcia na polu działalności 

zawodowej i społecznej nominowanych osób oraz ich zaangażowanie i aktywność w 

działaniach samorządu rzemiosła, a także uczestnictwo w procesie edukacji zawodowej. 

Informacje o nominowanych kandydatach, zawarte w formularzach ankiet wraz z 

rekomendacjami, przekazały izby rzemieślnicze lub branżowe cechy.  

 
W tym roku Medal Św. Eligiusza i tytuł Złotnik Roku’2015 został przekazany 

w ręce 
 

Pana Waldemara Sawy 
 

-  rzemieślnika, cenionego w środowisku fachowca w obszarze złotnictwa i jubilerstwa 
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Pan WALDEMAR SAWA 
Laureat Medalu Św. Eligiusza i honorowego tytułu Złotnik Roku’2015 

 
Pan Waldemar Sawa - Dyplom mistrza w zawodzie złotnik-jubiler posiada od 
1989 r. Od ponad 20 lat prowadzi w Gdańsku pracownię i szkoli uczniów w 
rzemiośle, a także bierze czynny udział w pracach komisji egzaminacyjnej przy 
Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw.   
Rzemieślnicza działalność przejawia się w stosownych kompetencjach 
zawodowych, ugruntowanej pozycji na rynku jubilersko-złotniczym, a także 
promocji polskiej przedsiębiorczości za granicą.  
Jego wieloletnia umiejętność - łączenia dobrych tradycji rzemieślniczych z 
nowoczesną formą prowadzenia działalności gospodarczej, jak również 
zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności - została zauważona i 
doceniona. Za współpracę ze „Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych 
Wrzeszcz, mecenat festynu Szkoły Podstawowej Nr 45 w Gdańsku oraz za 
sfinansowanie nagród dla uczestników konkursów złotniczo – jubilerskich 
Pan Waldemar Sawa otrzymał gratulacje i podziękowania od Marszałka 
Województwa Pomorskiego Pana Jana Kozłowskiego, Prezydenta Miasta 
Gdańska Pana Pawła Adamowicza, Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego i 

Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku. Otrzymał również rzadko nadawany dyplom Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Częstochowie na Jasnej Górze odebrał wyróżnienie za kultywowanie tradycji 
rzemieślniczych przez nauczanie zawodu i właściwych postaw moralnych i społecznych wśród młodzieży.  
Osobiste zaangażowanie w życie środowiska to również promowanie rzemiosła w środkach masowych 
przekazu - publikacje w Dzienniku Bałtyckim, Rzemieślniku, Polskiej Biżuterii, wywiady dla Radia Plus oraz 
nagrany dla telewizji spot reklamujący zawód złotnik-jubiler. 
Waldemar Sawa odznacza się również nieprzeciętną pracowitością i zaangażowaniem w edukację zawodową 
młodzieży. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje uczniom, którzy z powodzeniem uczestniczą w 
konkursach regionalnych, takich jak „Matrix w biżuterii” czy „Zdolni Pomorza”, gdzie w latach 2012-2013 
zdobywali nagrody. 
 
W grudniu 2012 r. za pośrednictwem Gdańskiej Szkoły Rzemiosł zorganizował tygodniowy kurs projektowania i 
wykonywania biżuterii dla niepełnosprawnych (niesłyszących) uczniów technikum jubilerskiego z Kalingradu. 
Od wielu lat służy pomocą przy organizacji Międzynarodowych Targów Amberif w Gdańsku. Jest komisarzem 
konkursu „Bursztynowe rzemiosło”, członkiem komisji rozjemczej oraz członkiem komisji oceniającej jakość 
surowców na Międzynarodowych Targach Gdańskich S.A. Od 2005 roku jest komisarzem Ogólnopolskiego 
Konkursu Bursztynowe Rzemiosło. 
 
Należy podkreślić, że pan Waldemar Sawa jest autorem pomysłu oraz zarazem wykonawcą rzeźby – witrażu 
patrona złotników Świętego Eligiusza. Praca artystyczna o wadze 2690 g. została wykonana ze srebra, agatu i 
bursztynu. Jej prezentacja odbywa się podczas targów i wystaw na terenie kraju, a zagraniczną wystawienniczą 
podróż odbyła do Włoch i Japonii. Zainteresowanie historią polski znalazło odzwierciedlenie w wykonaniu ze 
srebra i żelaza – repliki włóczni Świętego Maurycego, która stanowiła element insygniów królewskich 
Bolesława Chrobrego. Praca otrzymała nagrodę w konkursie „Insygnia Władzy – Bursztynowe Rzemiosło”. 
Wykonał rocznicowe ryngrafy dla Diecezji Radomskiej, rzeźbiony różaniec jako wotum na Jasną Górę, jak 
również insygnia władz Uniwersytetu Gdańskiego oraz insygnia Cechu Rzemiosł Artystycznych w Gdańsku. 
 
Pan Waldemar Sawa został wyróżniony Srebrną odznaką „Rzemiosło za Zasługi” Pomorskiej Izby Rzemieślniczej 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Srebrnym medalem im. J. Kilińskiego, Złotym medalem im. J. Kilińskiego 
nadawanym przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Medalem Komisji Branżowej Złotników Jubilerów. 

 

Serdecznie i z całego serca gratulujemy laureatowi Medalu Św. Eligiusza i honorowego tytułu Złotnik 
Roku’2015. Życzymy Mu powodzenia w realizacji celów i zamierzeń w działalności  zawodowej.  Wyrażamy 
uznanie i głęboki szacunek dla Jego pracy i postawy społeczno-zawodowej. 
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