
Na święta Bożego Narodzenia
Ciasta, paszteciki i kawa Pello Caffe

Ciasta jak domowe oferuje co
roku, w okresach poprzedzają-
cych święta Bożego Narodze-
nia, Piekarnia-Cukiernia „Pel-
lowski” Grzegorz Pellowski w
Gdańsku. Mają one zagwaran-
towaną świeżość i smak wyro-
bów wypiekanych w dawnych
wiekach według wypróbowa-
nych, tradycyjnych receptur,
przy wykorzystywaniu natural-
nych składników, bez ulepsza-
czy i konserwantów.

* * *
Obok serników, makowych

strucli czy ciast piernikowych,
ozdobą bożonarodzeniowych
stołów mogą być efektowne
wyroby cukiernicze, do których
należą piernikowe szopki i baj-
kowe chatki z marcepanowymi
figurkami, marcepanowe bał-
wanki i mikołaje. Natomiast
choinki można udekorować
stroikami do powieszenia - pier-
nikowymi i cukrowymi anioł-
kami, mikołajami, gwiazdkami,
konikami, bałwankami, domka-
mi albo choinkami. Zgodnie z
pradawnym zwyczajem, na Bo-
że Narodzenie na świątecznym
stole powinno znaleźć się 12
potraw, czyli tyle, ilu Aposto-
łów zasiadło do Ostatniej Wie-
czerzy z Jezusem Chrystusem.
Wśród różnych pokarmów nie
może zabraknąć słodkości, a
przede wszystkim różnych
ciast. Oprócz nich firma „Pel-
lowski” będzie oferować pasz-
teciki z grzybami i kapustą, ma-

jące swoją świąteczną symboli-
kę. Grzyby symbolizują siłę i
zdrowie, a w wierzeniach ludo-
wych - magiczną moc, a kapu-
sta - witalność i trwałość sił ży-
ciowych.

* * *
W ofercie firmy „Pellowski”

znajdują się makowce, kostki
makowe opium czy serniki z
makiem. Mak spożywany w
trakcie wigilijnej wieczerzy ma
przynosić domownikom zdro-
wie, dostatek i spokój na cały
rok. Zapewniać ma on im rów-
nież spokojny sen. Panny przy-
rządzające mak na Boże Naro-
dzenie mogą liczyć na rychłe
szczęśliwe zamążpójście. W na-
szym kraju najpopularniejszy-
mi ciastami makowymi są sta-
ropolskie drożdżowe strucle
makowe z polewą lukrową lub
czekoladową. Nadzienie tych
rolad sporządza się ze sparzone-
go i zmielonego maku, mleka,
masła, miodu, cukru i jajek z
dodatkiem rodzynek, kandyzo-
wanej skórki pomarańczowej,
posiekanych lasek wanilii i
migdałów. Pierniki, wypiekane
od średniowiecza, stanowią

symbol bogactwa i powodzenia
w życiu. Wynikało to z tego, że
w minionych wiekach przypra-
wy, zwane korzeniami, doda-
wane do ciasta piernikowego
były cenne i bardzo kosztowne.
Należały do nich pieprz, cyna-
mon, imbir, kardamon, goździ-
ki, wanilia i gałka muszkatoło-
wa, sprowadzane z zamorskich
krain. Nazwa piernika pochodzi
od staropolskiego słowa „pier-
ny”, czyli pieprzny. Dawni pier-
nikarze z Gdańska, Torunia czy
Krakowa mieli własne cechy i
pilnie strzegli sekretnych recep-
tur wyrobu ciasta piernikowe-
go. Słodzono je miodem i mu-
siało ono długo leżakować,
przynajmniej kilka tygodni.
Dziś pierniki, wytwarzane
przez fabryki cukiernicze i rze-
mieślnicze zakłady cukiernicze
z wykorzystaniem dostępnych i
stosunkowo tanich przypraw,
utraciły znamiona wyrobu luk-
susowego. Choć nadal cenione
są ozdobne, słynne pierniki to-
ruńskie. Dziś pierniki należą do
ciastek popularnych, wytwarza-
nych jako krajanka piernikowa
lub z większych blokach prze-

kładanych warstwami marmo-
lad.

Firma „Pellowski” oferuje
liczne rodzaje własnych ciast
piernikowych - smakowitą kra-
jankę brukowce gdańskie, pier-
nik korzenny z marmoladą i
orzechami oraz korzenny z toffi
i orzechami, piernik z mikoła-
jem, choinkę i gwiazdkę pierni-
kowe oraz krajankę piernikową.

* * *
Tradycyjnym świątecznym

ciastem jest sernik. Ser stanowi
symbol łączności człowieka z
przyrodą i jego przychylności
dla zwierząt domowych. Jest to
wyrób będący przetworzonym
mlekiem krów, owiec i kóz. Fir-
ma „Pellowski” proponuje tra-
dycyjne serniki. Są to: sernik
klasyczny krakowski, na pod-
kładzie z kruchego ciasta i twa-
rogową masą serową z rodzyn-
kami oraz sernik królewski z
osypką kakaową i z makiem.
Do ich wypiekania wykorzystu-
je się m. in. wysokiej jakości
zmielone twarogi, mąkę, jajka,
cukier, kakao czy rodzynki.
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Świąteczna oferta firmy „Pellowski”

Ciasta takie jak domowe

JJeesstt  ttaakkii  cczzaass,,  ccoo  łłzzyy  ww  śśmmiieecchh  zzmmiieenniiaa
JJeesstt  ttaakkaa  mmoocc,,  ccoo  ssmmuutteekk  ww  rraaddoośśćć

pprrzzeemmiieenniiaa..
JJeesstt  ttaakkaa  ssiiłłaa,,  ccoo  ssppeełłnniiaa  mmaarrzzeenniiaa......

TToo  wwłłaaśśnniiee  mmaaggiiaa  ŚŚwwiiąątt  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa..

NNiieecchh  ssiięę  ssppeełłnniiąą  BBoożżoonnaarrooddzzeenniioowwee
żżyycczzeenniiaa,,

ttee  ttrruuddnnee  ii  łłaattwwee  ddoo  ssppeełłnniieenniiaa..
NNiieecchh  ssiięę  ssppeełłnniiąą  ttee  dduużżee  ii  mmaałłee

mmóówwiioonnee  ggłłoośśnnoo  lluubb  nniieemmóówwiioonnee  wwccaallee..

ZZddrroowwyycchh  ii  ssppookkoojjnnyycchh  ŚŚwwiiąątt
oorraazz  SSzzcczzęęśślliiwweeggoo  NNoowweeggoo  RRookkuu

życzy Piekarnia - Cukiernia „Pellowski”

* Cia sta świą tecz ne: pier nik mio do wy z ba ka lia mi, pier nik ko rzen ny
z tof fi i orze cha mi, ma ko wiec z ba ka lia mi, ma ko wiec kró lew ski, bo ga -
ty wy bór ser ni ków i szar lo tek.

* Tor ty i kost ki de se ro we: tor ty ma ko wy na śmie ta nie i ma ko wy na
kre mie, kost ki de se ro we WZ ma ko wa i ma ko wa opium na kre mie.

* Cia stecz ka na wa gę: kra jan ka pier ni ko wa, pier nicz ki ka ta rzyn ki,
chleb ki pier ni ko we i ciast ka ko rzen ne.

* Wy ro by pier ni ko we: ozdo by cho in ko we, mi ko ła je, cho in ki, szop ki
bo żo na ro dze nio we, chat ki do skła da nia i chat ki zło żo ne.

* Pasz te ci ki z ka pu stą i grzy ba mi z cia sta fran cu skie go i kru cho -
-droż dżo we go na wa gę oraz na sztu ki.

* Ka wy mar ki Pel lo Caf fe, wy twa rza ne z wy se lek cjo no wa nych
zia ren ara bi ki i ro bu sty. Sprze da wa ne są ja ko ziar ni sta al bo mie lo na w
her me tycz nych opa ko wa niach, gwa ran tu ją cych za cho wa nie aro ma tu i
sma ku na pa ru. 

* * *
Skle py i ka wiar nie firm gru py „Pel low ski”: w Gdań sku - ul. Pod wa -

le Sta ro miej skie 82, plac Do mi ni kań ski - Ha la Tar go wa, ul. Dłu ga
40/42, ul. Dmow skie go 16, ul. Cie szyń skie go 1B, ul. Raj ska 10, ul. Raj -
ska 5, ul. Pod wa le Grodz kie 2 (tu nel do dwor ca PKP), ul. Dłu gie Ogro -
dy 11, ul. No we Ogro dy 36, ul. Ła giew ni ki 8/9, ul. Kar tu ska 26 i 126,
ul. Hal le ra 133, ul. Cie szyń skie go 1B, ul. Dam ro ki 1B, ul. Krze mo wa 2
oraz sto iska w tu ne lu na przy stan ku SKM Gdańsk Ża bian ka, sto iska na
dwor cu PKP w So po cie; w Gdy ni przy ul. No wo wicz liń skiej, pa wi lon
22 i w Stra szy nie, ul. Ko man do ra Kra szew skie go 1.

* * *
Pie kar nia -Cu kier nia „Pel low ski” Grze gorz Pel low ski  ul. Pod wa le

Sta ro miej skie 82, 80-844 Gdańsk, tel. 58 301 45 20.
Przyj mu je my za mó wie nia na na sze wy ro by cu kier ni cze we wszyst -

kich na szych skle pach. Za mó wie nia moż na skła dać rów nież te le fo nicz -
nie - tel. nr 58 301 45 20 i pocz tą elek tro nicz ną (e -ma il: biu ro@pel low -
ski.net)
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Gdy by w jed nym rzę dzie
usta wić wszyst kie ko nie, któ -
re ko rzy sta ły z usług za trud -
nio nych w oruń skiej kuź ni
ko wa li, to sze reg ten cią gnął -
by się za pew ne stąd aż do
Mal bor ka. Trze ba bo wiem
wie dzieć, że za byt ko wa kuź -
nia pra co wa ła na peł nych ob -
ro tach kil ka do brych stu le ci.
Tu tej si ko wa le za opa try wa li
je w że la zne  pod ko wy po
wcze śniej szym oczysz cze niu
ko pyt. Naj wię cej zu ży wa ły
ich zwie rzę ta pra cu ją ce na ro -
li, ko nie woj sko we oraz  po -
cią go we za przę ga ne do wo -
zów z roz ma itą za war to ścią,
cza sem lek ką jak sia no czy
sło ma, cza sem jed nak ze żwi -
rem lub ce głą. Po tem przy szła
też ko lej na tram wa je kon ne.
Ich za jezd nia znaj do wa ła się
w bli skim są siedz twie sta rej
kuź ni. Ta zaś do brze pa mię ta -
ła cza sy na po le oń skie, a za -
pew ne tak że i wcze śniej szą
epo kę.

Zbu do wa no ją na wzór nie -
któ rych żu ław skich do mów z
ma łej ce gieł ki ho len der skiej
po kry tej bia łym tyn kiem oraz
be lek. Wy po sa żo no w wy kusz

wspar ty na trzech czar nych
drew nia nych słup kach. Ten
po zwa lał ko wa lom pod ku wać
zwie rzę ta bez wzglę du na po -
go dę.

Z kuź ni bli sko by ło do nie -
wiel kie go ko ściół ka, któ re mu
pa tro no wał nie gdyś św. Je rzy,
po bli skiej szko ły, pie kar ni,
skle pu, a tak że na cmen tarz, z
któ rym bez po śred nio są sia do -
wa ła.

Tak jak każ dy sta ry dom,
tak i ona kry ła swo ją ta jem ni -
cę i nic dziw ne go, że nie któ -
rzy go to wi by li uwie rzyć w
du cha, któ ry tu stra szył o pół -
no cy.  Hi sto ria ta zwią za na
by ła z oso bą jed ne go z naj za -
moż niej szych go spo da rzy
nie wiel kiej kuź ni. Spod je go
ko wa dła i mło tów wy cho dzi ły
nie tyl ko róż nej wiel ko ści
pod ko wy, ale tak że mi ster ne
kra ty, ogro dze nia i de ko ra cje
bal ko no we. Wie lu gdańsz -
czan za ma wia ło tu że la zne la -
tar nie oraz po rę cze zdo bią ce
przed pro ża ka mie ni czek. Go -
spo da rze ko ścio łów i ka plic
na to miast  - ozdob ne krzy że. 

Dziw ne by ły po noć lo sy te -
go czło wie ka, któ ry mógł
prze cież skoń czyć ja ko po -
spo li ty zło czyń ca w wię zien -
nej ce li, al bo, co gor sza, na
szczy cie Szu bie nicz nej Gó ry
we Wrzesz czu. 

Po cho dził on z pro te stanc -
kiej ro dzi ny i na le żał do oruń -
skiej gmi ny św. Je rze go. Ja ko
mło dy chło pak czę sto wy wo -
ły wał bi ja ty ki z ucznia mi ka -
to lic kie go gim na zjum na Sta -

rych Szko tach. Wa śnie i nie -
sna ski re li gij ne by ły w owych
cza sach na po rząd ku dzien -
nym. 

Kie dyś do wie dział się, że
wła śnie zmar ła jed na z za -
moż nych pol skich zie mia nek
i wkrót ce ma się od być jej
uro czy sty po grzeb. Sta rym
zwy cza jem w wie czór przed
po grze bem ro dzi na i zna jo mi
że gna li zmar łą, wzno sząc mo -

dły o jej „po kój wiecz ny”
przy otwar tej trum nie. Usta -
wio no ją na ka ta fal ku w środ -
ko wej na wie ko ścio ła św.
Igna ce go, przed wiel kim oł ta -
rzem. 

Mło dy oruń ski pro te stant
zna lazł się nie przy pad ko wo
wśród opła ku ją cych ża łob ni -
ków. Gdy już wszy scy opu -
ści li świą ty nię i ro ze szli się
do do mów, ukry ty pod jed ną z
ła wek, po zwo lił się za mknąć
w pu stym już ko ście le.  Mo że
chciał tyl ko wy sta wić na pró -
bę swo ją od wa gę, a mo że
cho dzi ło mu o zu peł nie coś
in ne go. Wpraw dzie znik nął
już dym z kno ta  ostat niej
świe cy i za pa dły ciem no ści,
jed nak szla chet ny ka mień
zdo bią cy szcze ro zło ty pier -
ścień na pal cu zmar łej, a tak -
że per ły na szyi wło ścian ki,
rzu ca ły bla de smu gi świa tła
na le żą ce obok wie ko trum ny.
Mło dzie niec po sta no wił
wejść w po sia da nie obu klej -
no tów.

Z per ła mi po szło mu bez
tru du, jed nak z pier ście niem
by ło znacz nie go rzej. W
swym za cie trze wie niu i chę ci
po sia da nia za czął tar mo sić rę -
kę zmar łej. I oto ta, któ rą
wszy scy mie li już za zmar łą,
na gle oży ła. Z ca łej mo cy, ni -
czym to ną cy brzy twy, chwy -
ci ła prze ra żo ne go zło czyń cę.

Moż na so bie tyl ko wy obra zić
prze ra że nie obu tych istot,
gdy zo rien to wa ły się, do cze -
go do szło. Ich krzy ki obu dzi -
ły o pół no cy ko ściel ną służ bę,
któ ra na tych miast obez wład -
ni ła in tru za. Jesz cze tej sa mej
no cy za mknię to go w ce li
gdań skiej Ka tow ni.

Po ja kimś cza sie roz po czął
się gło śny pro ces. Nie miał by
szans na oca le nie skó ry, gdy -
by nie oso bi ste wsta wien nic -
two nie do szłej ofia ry gra bie -
ży. Ko bie ta stwier dzi ła, że
gdy by nie on, nie chyb nie zo -
sta ła by na stęp ne go dnia  żyw -
cem po cho wa na. Miej sco wy
me dyk po twier dził, iż wcze -
śniej znaj do wa ła się w głę bo -
kim le tar gu. Oru nian ka oso bi -
ście za dba ła o  to, by mło dy
pro te stant mógł opu ścić wię -
zie nie, i co wię cej - ob da ro -
wa ła go tak hoj nie, że w za sa -
dzie nie mu siał się już trosz -
czyć o do bra do cze sne.

Ten wszak że zmie nił się nie
do po zna nia. W po cie czo ła
pra co wał od tąd przy wiel kim
mie chu, a po tem ko wa dle w
oruń skiej kuź ni ja ko po moc -
nik ko wa la. Po śmier ci wła -
ści cie la za jął miej sce swe go
maj stra i przy kład nym ży ciem
oraz pra co wi to ścią chciał do -
wieść, iż na wet w naj gor szym
z ło trów drze mie odro bi na na -
dziei na po pra wę.

Już po je go śmier ci, gdy
ma ło kto pa mię tał o tym, co
uczy nił ja ko mło dzie niec,
za czę ły się dziać dziw ne rze -
czy. Miesz ka ją cy w są siedz -
twie kuź ni lu dzie go to wi by -
li przy się gać, że no cą z nie -
czyn ne go warsz ta tu do bie ga -
ją cha rak te ry stycz ne od gło -
sy. Sły sze li wy raź nie, jak że -
la zny młot wy stu ku je swo -
isty rytm na wiel kim ko wa -
dle. Przy po mi na ło to dźwię -
ki do brze zna ne tym, któ rzy
za dnia pod ku wa li tu ko py ta
swo ich ko ni.

Każ dy jest ko wa lem swe -
go  lo su - mó wi li, ma jąc na
my śli przede wszyst kim te -
go, co tak bar dzo zbłą dził za
mło du, lecz osta tecz nie wy -
szedł na do bre go czło wie ka.

Po wszech na by ła też
wśród miesz kań ców póź niej -
sze go przed mie ścia Gdań ska
wia ra w to, iż zna le zio ne
ran kiem w po bli żu kuź ni
jesz cze cie płe pod ko wy
przy no szą szczę ście. Czy
duch ko wa la, któ re go po cho -
wa no na po bli skim cmen ta -
rzu zdo łał już od po ku to wać
swój grzech i za znał w koń cu
spo ko ju? Są dzę, że tak...

Je rzy Samp
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Prze glą da jąc spis tka nin
prze ka za nych Gdań skie mu
Mu zeum Na ro do we mu w
1961 ro ku, na tra fia my na
opis obiek tu M 121: „Dal ma -
ty ka je dwab na o wzo rach
zie lo nych, czer wo nych, nie -
bie skich i bia łych, bro szo wa -
na. Wło chy 2. po ło wa XV w.
Par tie bocz ne i dol na część
rę ka wów z zie lo ne go ada -
masz ku ze wzo rem (owo -
ców) gra na tu. Wło chy XV
w.”. We dług ka ta lo gu Man -
now skie go wy stę po wał w
niej tak że ko lor zło ty (zło to -
gło wie) i srebr ne nit ki. Ma -
te riał miał być ta ki sam jak
or na tu nr 101, nie obec ne go
nie ste ty w tym zbio rze, wy -
wie zio ne go do Nie miec
(jesz cze je den przy kład, jak
roz pro sze nie ob ni ża war tość

ca łe go skar bu). Po da wał tak -
że dłu gość ple ców na szej
dal ma ty ki: 113 cm. Po ja wia
się py ta nie: je że li ma my ta -
kie skar by w Gdań sku, to
dla cze go tak rzad ko je oglą -
da my?

Wróć my do wy sta wy w
Lu be ce, o któ rej pi sa łem kil -
ka mie się cy te mu. To wa rzy -
szą ca jej in for ma cja pra so wa
od no śnej ko mór ki Mu zeum
św. An ny mia ła po stać (tłu -
ma czę z nie miec kie go): „O
ak sa mit nym bro ka cie i zło -
cie płat ko wym - wy bra ne pa -
ra men ty ze śre dnio wiecz ne -
go skar bu gdań skie go. Zno -
wu do oglą da nia od 19 stycz -
nia 2019 ro ku. Oko ło po ło wa
sław ne go gdań skie go skar bu
pa ra men tów na le ży ja ko
trwa ły de po zyt Ewan ge lic -
kie go Ko ścio ła Ha no we ru od
1990 r. do naj więk szych
atrak cji Mu zeum św. An ny
(w Lu be ce). Cho dzi o naj -
kosz tow niej sze obiek ty do
na bo żeń stwa. Naj de li kat -
niej sze ha fty z czy ste go zło -
ta i bi zan tyj skich je dwa bi
po ka zu ją wy so ką war tość,
ja ką nie gdyś przy pi sy wa no
tym sza tom. Po cho dzą z by -

łe go ko ścio ła Ma riac kie go w
Gdań sku i po wsta ły w więk -
szo ści w XIV wie ku. Po cho -
wa ne w ko ście le prze trwa ły
re for ma cję i woj ny. Do pie ro
w XIX wie ku od kry to je
przy pad ko wo na no wo w
cza sie ro bót bu dow la nych.
To czy ni je szcze gól nie cen -
ny mi, bo wiem nie by ły przez
wie ki ani uży wa ne, ani zmie -
nia ne. Po otwar ciu mu rów
część skar bów tek styl nych
zo sta ła prze wie zio na do Lu -
be ki, pod czas gdy dru ga
część znaj du je się na dal w
Gdań sku - dziś w Mu zeum
Na ro do wym. Gdań skich pa -
ra men tów w Lu be ce przez
kil ka lat nie po ka zy wa no.
Te raz po raz pierw szy na no -
wo wy bra ne sztu ki, we dług
za le ceń kon ser wa to rów, zo -

sta ją włą czo ne do sta łej wy -
sta wy Mu zeum św. An ny.
Przy tym po ło żo no wiel ki
na cisk na współ dzia ła nie wi -
tra żow nic twa i oł ta rzy w po -
łą cze niu z sym bo licz nie wy -
ko rzy sta ny mi sza ta mi.
Wszyst kie one słu ży ły do te -
go, by kształ to wać na bo żeń -
stwo ja ko wiel kie świę to dla
chrze ści jan.

Dzię ki otwar te mu na no wo
po miesz cze niu pa ra men tów
Mu zeum św. An ny zno wu
wzbo ga ca się o wy bit ną
atrak cję. Jed no cze śnie uka -
zu je się ka ta log tych skar -
bów”.

To, że po dłuż szej prze rwie
zbiór wy wie zio ny z Gdań ska
jest po ka zy wa ny świa tu, cie -
szy. Nie spo sób jed nak nie
za uwa żyć za war tych w tej

no tat ce nie ści sło ści. O tym,
jak ab sur dal ne jest okre śle nie
„by ły ko ściół Ma riac ki (ehe -
ma li ge Ma rien kir che) w
Gdań sku”, już pi sa łem. Błęd -
ne jest tak że przed sta wie nie
lo sów ma riac kich skar bów po
ich od kry ciu, su ge ru ją ce, że
„po otwar ciu mu rów” (w
XIX w.) część z nich „zo sta ła
prze wie zio na do Lu be ki”. W
rze czy wi sto ści wszyst ko to,
co jest dziś w Lu be ce (i No -
rym ber dze) aż do wo jen nej
ewa ku acji znaj do wa ło się w
Gdań sku. Świad czą o tym po -
da ne przy nich nu me ry z wy -
da ne go w 1937 r. ka ta lo gu
Man now skie go, opi su ją ce go
gdań ski zbiór. Jak już pi sa -
łem, tra fi ły tam do pie ro po
za koń cze niu dzia łań ostat niej
woj ny. Błę dem jest rów nież

uzna wa nie ich za wła sność
Unii Ko ścio łów Ewan ge lic -
kich w Niem czech. Ca ły ten
zbiór, po cho dzą cy z cza sów
ka to lic kich, zo stał scho wa ny
w okre sie re for ma cji, że by go
uchro nić przed pro te stanc ki -
mi ob ra zo bur ca mi. Ko ściół
znaj do wał się wpraw dzie od
1454 ro ku pod pa tro na tem
ka to lic kich kró lów pol skich,
ale to nie za pew nia ło ab so lut -
ne go bez pie czeń stwa. Z dru -
giej stro ny te ka to lic kie sza ty
ko ściel ne i pa ra men ty by ły
dla ewan ge li ków bez u ży tecz -
ne. Skąd to dzi siej sze po czu -
cie wła sno ści? Od po wiedź
jest pro sta: za ma ło ro bi my,
że by po pu la ry zo wać ich
praw dzi we dzie je.

An drzej Ja nu szaj tisOkład�ka�ka�ta�lo�gu�wy�sta�wy�w�Lu�be�ce
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W Wi gi lię ma my wręcz
obo wią zek po dać barszcz,
grzy bo wą, ewen tu al nie zu pę
z owo co we go su szu, pie ro gi
ru skie lub wi leń skie, go łąb ki
z ry żem i grzy ba mi, ka pu stę
z gro chem, pysz ne ry by i
pach ną ce cia sta, ko rzen ne
cia stecz ka i mus pier ni ko wy.
W na szej świą tecz nej tra dy -
cji ku li nar nej przy jął się pe -
wien ka non po traw, w każ -
dym do mu skrzęt nie gro ma -
dzi się i do sko na li prze pi sy,
któ re w każ dą Wi gi lię i ko lej -
ne dni świąt cie szą na sze
oczy, ser ca i pod nie bie nia. 

Wszy scy je ste śmy tra dy -
cjo na li sta mi i po zo sta je mieć
na dzie ję, że drob ne smacz ki,
któ re nas róż nią, bę dą nas
tyl ko na wza jem in spi ro wać.
Czy je ste śmy no wo cze śni,
czy też nie, wszy scy cze ka -
my na pierw szą gwiazd kę na
nie bie. Choć oso bi ście wo lę
barszcz czer wo ny na za kwa -
sie, nie bro nię się przed grzy -
bo wą. W tym ro ku mo że być
bar dziej niż zwy kle po pu lar -
na i aro ma tycz na, po nie waż
mie li śmy wy jąt ko wy wy syp
bo ro wi ków i in nych grzy -
bów. A czy sty grzy bo wy bu -
lion mo że my rów nież po dać
z ła zan ka mi, do mo wym cien -
kim ma ka ro nem lub chru pią -
cym pasz te ci kiem z ka pu -
ścia nym czy gry cza nym far -
szem. 

Oso bi ście bar dzo lu bię i
po le cam dla od mia ny ugo to -
wa ne do mięk ko ści ka pe lu -
sze pod grzyb ków, pa nie ro -
wa ne w na le śni ko wym cie -
ście i usma żo ne na zło to. Ze
świą tecz nych zup naj mniej
prze ma wia do mnie kom pot z
su szu, ten nie praw do po dob -
ny wy na la zek pol skiej tra dy -
cji, któ ry zde cy do wa nie wo lę
trak to wać ja ko przy pra wę niż
po pi jać nim kar pia. Su ge ru ję

do lać go do pie ką ce go się
mię si wa na ko lej ny świą tecz -
ny dzień, do du szą cej się ka -
pu sty z grzy ba mi lub śliw ką
lub chlap nąć szklan kę do
grzy bo wej przed za bie le niem
śmie ta ną lub jo gur tem, ale
pod wa run kiem, że znaj dą się
w nim uczci wie usu szo ne
pol skie owo ce i uwę dzo ne w
dy mie śliw ki. 

War to dać so bie wy bór i
roz po cząć wi gi lij ny wie czór
od do da nia do barsz czu ob -
go to wa nej fa so li jaś, pasz te -
ci ków z ka pu stą lub wła sno -
ręcz nie ule pio nych uszek z
grzy ba mi i żu ra wi ną. Jak
Pol ska dłu ga i sze ro ka da nia
wi gi lij ne róż nią się mię dzy
so bą w za leż no ści od re gio -
nu, acz kol wiek za uwa żal ne
są rów nież po do bień stwa. 

Śląsk - tu tra dy cja na ka zu -
je, aby stół był bo ga to za sta -
wio ny, gosz czą na nim zu py:
grzy bo wa, ka pu śni ca z grzy -
ba mi czy bar dzo efek tow na
zu pa mig da ło wa. Wśród ryb,
tak jak i w ca łej Pol sce, kró -
lu je karp, ale po ja wia ją się

rów nież śle dzie, a do nich
ser wu je się ziem nia ki - kar -
to fle - wpływ kuch ni nie -
miec kiej. Po da wa na jest ka -
pu sta z grzy ba mi oraz klu ski
z ziem nia ków bądź jęcz mie -
nia, któ re na Ślą sku są nie -
zwy kle po pu lar ne. 

Pod la sie - ta kuch nia cha -
rak te ry zu je się wie lo ma
wpły wa mi z kre sów (Bia ło -
ru si, Ukra iny), dla te go też
więk szość po traw wi gi lij -
nych rów nież po cho dzi z
tych re gio nów. Ser wu je się
ku tię oraz ki siel z mą ki
owsia nej, po st ny barszcz z
grzy ba mi, po nim wkra cza
sma żo na ry ba i klu ski z ma -
kiem po la ne ole jem lnia nym. 

War mia i Ma zu ry - po nie -
waż re gion ten za miesz ku ją
prze sie dleń cy, m.in. z Li twy
czy Bia ło ru si, kuch nia war -
miń sko -ma zur ska jest zdo mi -
no wa na przez po tra wy stam -
tąd przy wie zio ne. W Wi gi lię
ser wu je się barszcz lub zu py
owo co we, śle dzie w ole ju,
ka sze przy rzą dza ne na wie le
spo so bów oraz ziem nia ki.

Pie ro gi z ka pu stą i grzy ba mi
to też bar dzo po pu lar ne da -
nie. Na to miast w pierw szy i
dru gi dzień świąt na stół
wkra cza gęś, wie przo wi na
oraz ry by z ma zur skich je -
zior. 

Ma zow sze - ser wo wa ne są
za zwy czaj: po st ny czer wo ny
barszcz z uszka mi, ry by ta kie
jak karp w śmie ta nie czy w
ga la re cie, klu ski z ma kiem
lub pa nie ro wa ne i sma żo ne
grzy by su szo ne oraz po st ny
bi gos. Do po pi cia każ de go
da nia po da wa ny jest kom pot
z su szu. Czę sto, mi mo że to
przy smak ze wscho du, po da -
wa na jest ku tia. 

Po mo rze i Ka szu by - ze
wzglę du na to, że ten re gion
Pol ski jest bo ga ty we wsze la -
kie ry by z mo rza i z je zior, na
sto łach wi gi lij nych jest ich
mnó stwo: wę dzo ne wę go rze
i wszel kie od mia ny śle dzi,
np. du szo ne z jabł ka mi, ze
śliw ka mi, śle dzie po ka szub -
sku. Obok barsz czu ser wo -
wa na jest zu pa ryb na. Po pu -
lar ne są pie ro gi z ryb nym far -
szem, ka pu stą, ziem nia ka mi.
Da nia, a głów nie cia sta, osła -
dza się kon fi tu rą z czer wo nej
ró ży. 

Wiel ko pol ska i Po znań -
tu taj wśród dań wi gi lij nych
kró lu ją zu pa z ko no pi, groch
z ka pu stą, pie ro gi z grzy ba -
mi, su szo ne grzy by sma żo ne
na ole ju. W Po zna niu - za głę -
biu ziem nia cza nym - oczy wi -
ście nie moż na obyć się bez
ziem nia ków ser wo wa nych
do wi gi lij nych dań, a do naj -
bar dziej po pu lar nych sło dy -
czy za li cza się szysz ki z ka -
szy z ba ka lia mi. 

Gó ry i Pod ha le - gó ra le ra -
czej ma ją skrom ne po dej ście
do świąt Bo że go Na ro dze nia.
Tu tej sze po tra wy są pro ste, a
wie le dań przy rzą dza się z
ziem nia ków i pod ha lań skich
se rów, ta kich jak oscy pek
czy bundz. Po pu lar ne są buk -
ty - czy li ko pyt ka czy mo sko -
le - pod pło my ki z go to wa -
nych ziem nia ków. Sło dy czy
do dań do da ją mio dy i su szo -
ne śliw ki, któ re są rów nież
skład ni kiem po st nej kwa śni -
cy.

Ma ria Fall -Ław ry niuk
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Nasz współpracownik Zbigniew jujka zmarł 17 października
2019 roku. miał 84 lata. Był absolwentem Państwowej

wyższej szkoły sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecna
akademia sztuk Pięknych). ten znany rysownik i

karykaturzysta, przez ponad pół wieku  publikował zwoje
rysunki, będące zabawnymi komentarzami bieżących

wydarzeń, na łamach „dziennika Bałtyckiego” i innych
czasopism, w tym w „kuryerze Gdańskim”. jego rysunkowy

„dzienniczek jujki” ukazywał się regularnie co tydzień 
od 1963 roku - z przerwą w stanie wojennym - w „dzienniku

Bałtyckim”, a „Chlebniczek jujki” w „kuryerze Gdańskim  
- od roku 2014. 


