
Na święta Bożego Narodzenia
Ciasta, paszteciki i kawa Pello Caffe

Zgodnie z tradycją, na Boże
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
szczególnie - pierników, ma-
kowców i serników. W czasie
przedświątecznym oferuje je
Piekarnia - Cukiernia „Pellow-
ski” Grzegorz Pellowski w
Gdańsku.

Ciasta z firmy „Pellowski”
mają zagwarantowaną świe-
żość i smak wyrobów domo-
wych. Wytwarza się je i wypie-
ka według wypróbowanych
dawnych receptur, przy wyko-
rzystywaniu naturalnych
składników, bez ulepszaczy
czy konserwantów. Ozdobą
bożonarodzeniowych stołów
mogą być efektowne wyroby
piernikowe, szopki i bajkowe
chatki z marcepanowymi fi-
gurkami. Natomiast choinko-
we stroiki do powieszenia sta-
nowią piernikowe i cukrowe
aniołki, Mikołaje, gwiazdki,
koniki, bałwanki, domki czy
choinki.

* * *
Zarówno takie potrawy jak

paszteciki z grzybami i kapustą
albo ryby, jak i ciasta mają
swoją świąteczną symbolikę.
Grzyby symbolizowały siłę i
zdrowie, a w wierzeniach ludo-
wych - magiczną moc. Nato-
miast ryby uosabiały Jezusa i
budzenie się do życia.

Mak spożywany w trakcie
wigilijnej wieczerzy ma przy-
nosić domownikom zdrowie,
dostatek i spokój na cały rok.
Zapewniać ma im również
spokojny sen. Panny przyrzą-
dzające mak na Boże Narodze-
nie mogą liczyć na rychłe,

szczęśliwe zamążpójście.
Obok makowców i strucli
świątecznym smakołykiem z
makiem, pochodzącym z Kre-
sów wschodnich, jest kutia. Jej
nazwa wywodzi się z ukraiń-
skiego „kukkos”, oznaczające-
go ziarno. Głównymi składni-

kami kutii są ugotowane ziarna
pszenicy lub jęczmienia i mak
z dodatkiem miodu, orzechów,
suszonych owoców i bakalii.
W naszym kraju najpopular-
niejsze są jednak staropolskie,
drożdżowe strucle makowe z
polewą lukrową lub czekola-
dową. Nadzienie tych rolad
sporządza się ze sparzonego i
zmielonego maku, mleka, ma-
sła, miodu, cukru i jajek z do-
datkiem rodzynek, kandyzo-
wanej skórki pomarańczowej,
posiekanych lasek wanilii i
migdałów.

* * *
Pierniki, wypiekane już w

średniowieczu, symbolizują
bogactwo i powodzenie z ży-

ciu. Powodem tego były cenne
i kosztowne, w minionych wie-
kach, przyprawy, zwane korze-
niami, dodawane do ciasta
piernikowego. Były to pieprz,
cynamon, imbir, kardamon,
goździki, wanilia czy gałka
muszkatołowa, które sprowa-

dzano z zamorskich krain. Na-
zwa piernika pochodzi od sta-
ropolskiego słowa „pierny”,
czyli pieprzny. Niegdyś pierni-
karze z Gdańska, Torunia czy
Krakowa mieli własne cechy i
pilnie strzegli sekretnych re-
ceptur wyrobu ciasta pierniko-
wego, słodzonego miodem,
musiało ono leżakować przy-
najmniej kilka tygodni. Obec-
nie pierniki wytwarzają fabryki
cukiernicze i rzemieślnicze za-
kłady cukiernicze, a dostęp-
ność przypraw spowodowała,
że utraciły one znamiona wy-
robu luksusowego. Choć nadal
cenione są ozdobne, słynne
pierniki toruńskie. Dziś pierni-
ki należą do ciastek popular-

nych, wytwarzanych jako kra-
janka piernikowa lub większe
bloki przekładane warstwami
marmolad. Firma „Pellowski”
oferuje różne rodzaje własnych
pierników, w tym smakowitą
krajankę „brukowce gdań-
skie”.

* * *
Tradycyjnym świątecznym

ciastem jest sernik. Ser stanowi
symbol łączności człowieka z
przyrodą i jego przychylności
dla zwierząt domowych. Jest to
przecież wyrób będący prze-
tworzonym mlekiem krów,
owiec i kóz. Firma „Pellowski”
oferuje tradycyjne serniki. Są
to: sernik klasyczny krakowski
na podkładzie z kruchego ciasta
i twarogową masą serową z ro-
dzynkami 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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Świąteczne wypieki z firmy „Pellowski”

Ciasta jak domowe
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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,
pier nik ko rzen ny z czar ną po -
rzecz ką i ba ka lia mi, ma ko wiec z
ba ka lia mi, ma ko wiec kró lew ski,
bab ka se ro wo -ma ko wa, 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 wa
wu zet ka ma ko wa i ma ko we
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 -dro żdżo 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.

* * *
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 mo żna 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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Hi sto rycz ne na zwy ulic,
pla ców i za uł ków Gdań ska
za wie ra ją wie le cen nych in -
for ma cji oraz sy gna łów za -
rów no na te mat kul tu ry ma -
te rial nej, jak i du cho wej
daw nych miesz kań ców te go
mia sta. Od kła da jąc na mo -
ment roz wa ża nia nad tym, co
w nich świec kie, spójrz my
nie co uwa żniej na te spo śród
nazw, któ rych treść po zo sta -
je w mniej lub bar dziej ści -
słym związ ku z ży ciem re li -
gij nym miesz ka ją cych tu
przed wie ka mi lu dzi.

Ce chą cha rak te ry stycz ną,
nie tyl ko zresz tą Gdań ska,
by ło nada wa nie uli com prze -
bie ga ją cym w po bli żu ko -
ścio łów nazw zwią za nych z
imie niem pa tron ki bądź pa -
tro na świą ty ni. Wy raź nie in -
for mu ją nas o tym uli ce: św.
Bar ba ry, św. Bar tło mie ja,
św. Du cha, św. Ka ta rzy ny i
św. Trój cy. Na ta ki wła śnie
zwią zek wska zu ją, cho ciaż
nie za wsze od ra zu to so bie
uświa da mia my, rów nież:
Elżbie tań ska, Ka ta rzyn ki i
Ma riac ka, o któ rej nie co sze -
rzej za chwi lę. Sal wa tor -
wciąż nam przy po mi na, że
nie wiel ki frag ment za byt ko -
wej wie ży na Za ro śla ku na -
le żał przed woj ną do  nie ist -
nie ją ce go już ko ścio ła Zba -
wi cie la.

Kie dyś nazw tych by ło
znacz nie wię cej. In for mo wa -
ły o lo ka li za cji szpi ta li,
cmen ta rzy, a cza sem rów nież
wa łów obron nych i bram, np.
Bo że go Cia ła, św. Pio tra.
Któż jed nak zdo ła się do my -
ślić, że dzi siej sza uli ca Wa ły
Pia stow skie to daw ny Wał
św. Ja ku ba (niem. Ja kob -
swall), a pier wot na na zwa
Wa łów Ja giel loń skich
brzmia ła Wał Elżbie tań ski i
Wał Do mi ni kań ski.

O tym, że w Gdań sku ist -
nia ły nie tyl ko świą ty nie ka -
to lic kie, przy po mi na ły XIX -
-wiecz ne ulicz ki: Me no ni -
tów (ist nie je do dziś) oraz
Sy na go gen gang - nie wiel ki
za ułek tuż przy Wiel kiej Sy -
na go dze, po któ rej nie ma
już śla du.

Śre dnio wiecz ny Gdańsk
był mia stem klasz to rów. O
ile w mo wie po tocz nej okre -
śla no tu świą ty nie przy klasz -
tor ne ko ścio ła mi: Bia łych,
Sza rych i Czar nych Mni -
chów (od bar wy ha bi tów), o
ty le zwią za ne z za kon ni ka mi
uli ce otrzy ma ły już na zwy
bar dziej kon kret ne. Ma my
więc: Kar me lic ką, plac Do -
mi ni kań ski, Je zu ic ką, a ta kże
uli cę Bry gid ki (niem. Non -
nen hof, czy li Dwór Mni -
szek).

O wie lo wie ko wych
związ kach mia sta z bi sku pa -
mi ku jaw ski mi mó wi uli ca
Bi sku pia, po dob nie zresz tą
jak i Bi sku pia Gór ka, na któ -
rej wierz choł ku, w miej scu
póź niej szych ko szar pru -
skich, wzno sił się przez wie -
le stu le ci za mek na le żą cy do
wspo mnia nych bi sku pów.
Po nad to w ści słym związ ku
ze sta nem du chow nym po zo -
sta ją sta re gdań skie ulicz ki,
ta kie jak: Kle sza, Mnisz ki,
Księ ża, Ple ba nia oraz Re fek -
tar ska. 

Nie wąt pli wie naj oso bliw -
szą jest ta o na zwie Księ ża.
To naj krót sza ze wszyst kich,
ja kie zo sta ły tu wy mie nio ne.
Dziś już na wet nie ozna ko -
wa na, bie gła od Świę to jań -
skiej, nie do cho dząc zresz tą
do niej. Uli cę Księ żą, tak w
śre dnio wie czu, jak i póź niej
„śle pą”, okre ślo no w ła ciń -
skim do ku men cie z ro ku
1415 ja ko „pla tea sa cer do -
tum”, co jest od po wied ni -
kiem obec nej jej na zwy. Z
pew no ścią za wdzię cza ją te -
mu, iż znaj do wa ły się przy
niej do mo stwa du chow nych.
Jed no ze źró deł wspo mi na
też o do mu za kon nym i ka -
pli cy be gi nek trud nią cych
się wy ro bem świec, szy ciem
i na pra wą szat li tur gicz nych
oraz pa ra men tów. 

Przy uli cy Bie lań skiej już
oko ło ro ku 1355 dzia ła ła
kuź nia czy też mo że ra czej
mło tow nia, w któ rej pod da -
wa no ob rób ce miedź. O jej
lo ka li za cji mó wi nam no tat -
ka w do ku men tach miej skich
z ro ku 1399. Naj star sza na -
zwa uli cy mia ła z dzi siej szą
nie wie le wspól ne go, cho ciaż
zwią zek z bie lą wi docz ny
jest i tam. Pier wot nie by ła to
bo wiem uli ca Bia łych Mni -
chów. Cho dzi ło oczy wi ście o
kar me li tów, któ rzy w okre sie
walk gdańsz czan z Krzy ża -
ka mi przy by li tu za zgo dą
miej skiej ra dy. Ta prze ka za ła
im sta ro miej ski ze spół szpi -

tal ny św. Je rze go, gdzie za -
kon ni cy wkrót ce roz po czę li
bu do wę no we go klasz to ru,
po nie waż daw na ich sie dzi ba
na tzw. Mło dym Mie ście zo -
sta ła ro ze bra na po to, by
Krzy ża cy nie zna leź li już po
1454 ro ku opar cia w jej mu -
rach na wy pa dek pró by po -
now ne go zdo by cia przez
nich Gdań ska.

Obec nie ostat nią pa miąt ką
po tu tej szych kar me li tach
jest ko ściół św. Jó ze fa, któ -
re go bu do wa ni gdy nie zo -
sta ła do pro wa dzo na do koń -
ca. W wie ku XIX na ple ba nii
tej świą ty ni miesz kał ks. Sta -
ni sław Kur landt, je den z naj -
gor liw szych dzia ła czy ów -
cze snej Po lo nii gdań skiej,
czło nek or ga ni za cji Ogni wo.
Je go pod pis wid nie je na ad -
re sie po wi tal nym z ro ku

1877, de dy ko wa nym prze by -
wa ją ce mu wła śnie w Gdań -
sku Ja no wi Ma tej ce.

Są sia du ją ca z Bie lań ską
ulicz ka Pod bie lań ska (nie -
gdyś za ułek Bia łych Mni -
chów) po wsta ła rów nież w
wie ku XIV. W źró dłach z ro -
ku 1386 okre ślo no ją ja ko
„twer gas se by dem ra thu -
se...”. Ma więc ona istot ny
zwią zek tak z Ra tu szem Sta -
re go Mia sta, jak i z by łym
szpi ta lem św. Je rze go. Daw -
na jej na zwa na wią zy wa ła
za tem rów nież do tych sa -
mych mni chów z kar me lic -
kie go klasz to ru, cze go dziś
nie spo sób do my ślić się, gdy
mo wa o Pod bie lań skiej.

Ma riac ka jest to z ko lei
uli ca, któ rą daw niej si au to -
rzy okre śla li mia nem Pa -
nień skiej. Po nie miec ku

zwa ła się Frau en gas se. W
źró dłach ła ciń skich fi gu ru je
ja ko „pla tea do mi nae Ma -
riae” al bo też „pla tea do mi -
nae no strae”. Po noć w XIV
wie ku by ła du żo krót sza niż
dzi siaj, a to z uwa gi na pod -
mo kły te ren. Zmie ni ło się to
do pie ro po wy bu do wa niu
nad Mo tła wą Bra my Ma riac -
kiej, o któ rej ist nie niu mó -
wią za pi sy z 1484 ro ku. W
śre dnio wie czu ist nia ły przy
niej licz ne warsz ta ty szew -
skie. 

Na ca łej dłu go ści uli cy do
ist nie ją cych tu ka mie ni czek
przy le ga ją ja kże cha rak te ry -
stycz ne dla gdań skiej ar chi -
tek tu ry - przed pro ża. To
świa dec two do stat ku, a za ra -
zem upodo bań ar ty stycz nych
daw nych gdańsz czan. Tuż po
pierw szej woj nie świa to wej

Fran ci szek Kle in na pi sał o
Ma riac kiej: „Wnę trze tej uli -
cy to naj pięk niej szy ob raz
sta re go Gdań ska. Po obu
stro nach sze re gi sta rych do -
mów. Ka żdy z nich ze swym
ko ron ko wym szczy tem, da -
le ko wy su nię tym ta ra sem za -
pra sza nie ja ko do wej ścia.
Ja kiś mi ły za cisz ny spo kój tu
pa nu je”. Trze ba przy znać, że
sło wa te nie stra ci ły nic ze
swej ak tu al no ści, choć prze -
cież i tej uli cy nie oszczę dził
zły los pod czas ostat niej
woj ny.

Mnisz ki z ko lei to wą ziut -
ka ulicz ka nie opo dal ko ścio -
ła św. Bry gi dy. Jej na zwa
zda je się wska zy wać miej sce
za miesz ka nia za kon nic, któ -
re nie gdyś mia ły tu wła sną
ka pli cę. Oko ło po ło wy XIV
wie ku mnisz ki two rzy ły
wspól no tę po kut nic. Gro ma -
dzi ły się na mo dłach w ka -
plicz ce Ma rii Mag da le ny, w
któ rej wnę trzu zło żo ne zo -
sta ło cza so wo cia ło zmar łej
w ro ku 1373 świę tej Bry gi -
dy, pod czas gdy prze wo żo no
je z da le kie go Rzy mu do
Szwe cji, skąd po cho dzi ła ta
sław na nie wia sta.

Za spra wą przy by łych
wkrót ce z jej oj czy zny mni -
szek wspól no ta gdań skich
po kut nic prze kształ co na zo -
sta ła w ro ku 1394 w za kon
sióstr bry gi dek. Wkrót ce też
pro wa dzo ny przez nie szpi -
ta lik za mie nio no na klasz tor.
Po dob no pier wot na ka pli ca
ist nia ła jesz cze w ro ku 1590.
Bry gid ki do pro wa dzi ły jed -
na kże kil ka dzie siąt lat póź -
niej do osta tecz nej jej li kwi -
da cji. Coś wsza kże z owej
śre dnio wiecz nej bu dow li
mu sia ło się za cho wać. Oto
bo wiem, gdy pod czas dru -
giej woj ny świa to wej w gru -
zach le gła za bu do wa ulic
Mnisz ki i Sto lar skiej, na tra -
fio no nie ocze ki wa nie na
frag ment le gen dą owia ne go
za byt ku tak ści śle zwią za ne -
go z po cząt kiem kul tu świę -
tej Bry gi dy. Za cho wał się
mia no wi cie na ro żnik ce gla -
nej bu dow li, w tym ta kże
część sze ro kie go otwo ru
okien ne go. Z ja kie go po wo -
du rów nież i ten cen ny re likt
bez myśl nie dzie sięć lat po
woj nie ro ze bra no, nie spo sób
po jąć...

Je rzy Samp

Ul. Ma riac ka, po czą tek XX wie ku Fot. arch

Naj�Po�Bo�żNiej�sze z uliC Gdań�ska
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Wspa nia łość tej świą ty ni
umy ka się wszel kim opi som.
W 1525 ro ku, w przeded niu re -
for ma cji, naj więk szy ce gla ny
ko ściół świa ta li czył nie mniej
niż 47 oł ta rzy ob słu gi wa nych
przez 128 księ ży. Przy ka żdym
z nich po trzeb na by ła od po -
wied nia licz ba szat li tur gicz -
nych do sto so wa nych do oko -
licz no ści i okre sów ro ku ko -
ściel ne go. Mu sia ły być ta kże
zgro ma dzo ne pa ra men ty - ró -
żne drob niej sze tka ni ny i
sprzęt li tur gicz ny. Fun da to rzy
oł ta rzy - po cząw szy od Ra dy
Miej skiej do ce chów, gil dii
oraz bo ga tych i mniej bo ga tych
ofia ro daw ców pry wat nych -
prze ści ga li się w hoj no ści na
rzecz ko ścio ła. W wy ni ku ich
re li gij ne go za pa łu po wsta ła ko -
lek cja nie ma ją ca so bie rów -
nych w Eu ro pie. Licz bę zgro -
ma dzo nych obiek tów mo żna
śmia ło oce nić na gru bo po nad
ty siąc. Za miesz ki re for ma cyj -
ne, któ re w Gdań sku prze bie -
ga ły sto sun ko wo ła god nie,
uszczu pli ły ją tyl ko w nie wiel -
kim stop niu. Ob ra zo bur cy
dzia ła li u nas krót ko, omi ja jąc
zwłasz cza ko ściół Ma riac ki,
któ re go pol ski król był ofi cjal -
nym pa tro nem - na wet po prze -
ję ciu świą ty ni przez pro te stan -
tów. Zwią za ne z kul tem ka to -
lic kim sza ty i pa ra men ty by ły

stop nio wo wy co fy wa ne z uży -
cia, ale nie nisz czo no ich, tyl ko
z sza cun kiem od kła da no do
szaf, gdzie z cza sem ule gły za -
po mnie niu. Część prze cho wy -
wa no w za mie nio nej na skar -
biec ka pli cy św. Bar ba ry, gdzie
cza sem po ka zy wa no je „wy so -
kim” go ściom.

Przy po mnia no so bie o tych
skar bach w XIX wie ku. W
1820 ro ku otwar to sza fy w za -
kry stii, w ro ku 1833 wy cią -
gnię to obiek ty ze skarb ca, w
1855 ro ku z tzw. roz mów ni cy.
Ko lej ne od kry cia, w ro ku 1861
(w ka pli cach Wszyst kich
Świę tych i Win ter fel dów - św.
Ja ku ba), w ro ku 1863 (w Izbie
Taj nych Na rad Ra dy) i w 1864
ro ku (w wie ży) wzbu dzi ły sen -
sa cję licz bą i wspa nia ło ścią
zna le zio nych ar cy dzieł. Za in -
te re so wa li się ni mi spe cja li ści,
wśród nich ka no nik F. Bock z
Akwi zgra nu, au tor wy da nej w
la tach 1859-1861 hi sto rii śre -
dnio wiecz nych szat li tur gicz -
nych, w któ rej zwró cił uwa gę
na nie zwy kłą war tość gdań -
skich skar bów. Tak się ni mi za -
chwy cił, że część z nich po zy -
skał - ra czej nie zbyt le gal nie -
do swo je go zbio ru. Po su nął się
na wet do te go, że z nie któ rych
wy ci nał prób ki (!) i sprze da wał
ró żnym mu ze om. Dzię ki ta kiej
„re kla mie” po je go śmier ci je -
go zbiór ku pi ło lon dyń skie
Mu zeum Wik to rii i Al ber ta. 

W Gdań sku, je że li po mi nąć
sta re in wen ta rze, zbiór ma riac -
kich szat ko ściel nych i pa ra -
men tów opi sał ja ko pierw szy
w ro ku 1870 ku stosz ko ścio ła
A. Hinz. Wspo mniał o nich w
bro szu rze z 1899 ro ku Ar thur
Brau se wet ter, ale szcze gó ło -
we go opra co wa nia do cze ka ły

się do pie ro z oka zji wy sta wy
sta ran nie do bra nych sztuk w
Mu zeum Miej skim przy ul.
Rzeź nic kiej. Au to rem wy da ne -
go w 1929 ro ku ka ta lo gu był
dy rek tor Mu zeum Wal ter Man -
now sky. W la tach 1931-1937
uka za ło się pięć to mów je go
peł ne go ka ta lo gu wszyst kich
obiek tów, tzw. wiel kie go Man -
now skie go. Zbiór, mi mo „dzia -
łal no ści” ta kich zbie ra czy jak
wspo mnia ny ka no nik Bock, li -
czył wów czas 541 sztuk.
Wśród nich by ło 31 kap, 82 or -
na ty (w tym 27 z ha fta mi), 19
dal ma tyk oraz 409 mniej szych
pa ra men tów - stuł, ma ni pu la -
rzy, alb, hu me ra łów, su da riów
itp. Jed nak nie tyl ko licz ba sta -
no wi ła o ich war to ści, tyl ko
wiek, mi strzo stwo wy ko na nia i
ró żno rod ność kra jów po cho -
dze nia. Wszyst kie po cho dzi ły
ze śre dnio wie cza, głów nie z
XIV i XV wie ku. Naj cen niej -
sze by ły eks po no wa ne w Mu -
zeum Miej skim ja ko de po zyt.
W cza sie ostat niej woj ny zo -
sta ły ewa ku owa ne, ale nie w
oko li ce Gdań ska, jak in ne, tyl -
ko wy jąt ko wo, po dob nie jak
oł tarz Mem lin ga z „Są dem
Osta tecz nym” - w głąb Nie -
miec. Po woj nie wy pły nę ły na
świa tło dzien ne w dwóch mu -
ze ach: w Lu be ce i No rym ber -
dze - ja ko de po zyt, tzn. że na -
dal po zo sta ją wła sno ścią ko -
ścio ła. Do tych spraw jesz cze
wró ci my. W Gdań sku od na le -
zio no 186 obiek tów z te go
zbio ru.

An drzej Ja nu szaj tis Cudowny haft z mariackiej kapy z XV wiekuMaria Magdalena i pokusy - fragment kapy z XV stulecia

Plan kościoła z początku XVII wieku (B. Ranisch) z zaznaczonymi ołtarzami i miejscami przechowywania skarbu tkanin, kaplice: O - pod wieżą (św.
Olafa), W - Wszystkich Świętych, B - św. Barbary, J - św. Jakuba, R - rozmównica rady, Z - zakrystia 



Mie szan ki przy praw po -
cho dzą z ró żnych za kąt ków
świa ta i mo gą mieć od kil ku
do kil ku na stu skład ni ków,
dzię ki któ rym na sze po tra wy
bę dą ide al nie aro ma tycz ne i
bar dzo smacz ne. Ze zna nych
lo kal nych pro duk tów po tra fi -
my wy cza ro wać ku li nar ne cu -
da, bo wiem wy star czy nie co
pach ną cych ziół i eg zo tycz -
nych przy praw, by przy rzą -
dzić spe cja ły na szej kuch ni,
jak i w bli skow schod nim sty -
lu. A ró żne go ro dza ju ko rzen -
ne aro ma ty na da ją szcze gól -
ne go cha rak te ru świą tecz nym
po tra wom, zwłasz cza tra dy -
cyj ne mu pier ni ko wi czy ma -
kow co wi, ser ni ko wi z do dat -
kiem skór ki po ma rań czy, nie
mó wiąc o kom po cie wi gi lij -
nym. Naj czę ściej uży wa ne to:
goź dzi ki, ko ra cy na mo nu, im -
bir, kur ku ma, pie prze we
wszyst kich ko lo rach, gał ka
musz ka to ło wa, ko len dra, sza -
fran, kar da mon, zie le an giel -
skie, anyż, wa ni lia, cur ry, ma -
je ra nek, ko zie rad ka, owoc ja -
łow ca, na sio na ko pru wło -
skie go, pa pry ka, ty mia nek,
zio ła pro wan sal skie, bo uqu et
gar ni, ga ram ma sa la, gor czy -
ca, ha ris sa, se zam, tra wa cy -
try no wa, za tar.  

Bu kie ty przy praw i mie -
szan ki ziół po zwa la ją nadać
świą tecz nym da niom cha rak -
te ru, de cy du ją też czę sto o ku -
li nar nym suk ce sie, war to za -
tem po zna wać je i czę ściej
eks pe ry men to wać, ko rzy sta -
jąc z te go, że są one do stęp ne
obec nie w wie lu skle pach, na -
wet te eg zo tycz ne, po cho dzą -
ce z naj dal szych za kąt ków
świa ta. Zna ny nam ku min czy
kur ku ma oraz im bir z odro bi -
ną pie przu i czosn ku po zwo lą
wy cza ro wać pysz ne da nia
kuch ni hin du skiej. Z pa pry ką,
ore ga no, czosn kiem i ku mi -

nem przy rzą dzi my po tra wy
mek sy kań skie, zaś kar da mon,
cy na mon, im bir, gał ka musz -
ka to ło wa, ku min, ko len dra i
pieprz przy wo ła ją sma ki Ma -
ro ka. Je śli je ste śmy fa na mi
kuch ni taj skiej, nie mo że nam
za brak nąć chi li, im bi ru,
czosn ku, ce bu li, tra wy cy try -
no wej, li ścia ka fi ru, pie przu,
ku mi nu, ko len dry i kur ku my. 

Gał ka musz ka to ło wa - ma
słod ki, nie co orze cho wy za -
pach i smak, sto so wa na jest
do po traw słod kich, jak i
ostrych, kom po nu je się z se -

ra mi, po mi do ra mi, ro śli na mi
strącz ko wy mi, kur cza kiem.
W nie wiel kich ilo ściach po -
pra wia tra wie nie, ła go dzi
nud no ści, wy mio ty, bie gun ki,
po ma ga na bez sen ność,
oskrze la, reu ma tyzm. Ko len -
dra - po sia da smak ła god ny,
słod ka wy, z nu tą skór ki po -
ma rań czo wej, to skład nik cur -
ry, gu la szów, zup, dań z mię -
sa, ryb, dzi czy zny, sto su je się
ją rów nież do ma ry nat, pie -
czy wa i ciast. A dzia ła po zy -
tyw nie na układ ner wo wy,
jest prze ciw u tle nia czem, za -

po bie ga wchła nia niu tłusz -
czów, przez co wspo ma ga od -
chu dza nie. Dzia ła rów nież
prze czysz cza ją co, zwal cza
he mo ro idy, po bu dza lak ta cję
u mło dych mam. Sza fran -
naj dro ższa przy pra wa świa ta
to bo ga te źró dło prze ciw u tle -
nia czy, za wie ra spo ro wap nia,
ma gne zu, po ta su, że la za, mie -
dzi, cyn ku, mo lib de nu i se le -
nu. Chro ni or ga nizm przed
wie lo ma cho ro ba mi, rów nież
no wo two ro wy mi, wspo ma ga
układ tra wien ny i od por no -
ścio wy, dzia ła an ty de pre syj -

nie. Goź dzi ki - ma ją ko rzen ny
i ostry za pach oraz słod ko -
-gorz ki i pie ką cy smak. Uży -
wa się ich do pie cze ni wie -
przo wej, dzi czy zny, ma ry nat,
pasz te tów, du szo nej wo ło wi -
ny, pie czo nej szyn ki oraz do
grzań ca przy go to wa ne go z
wi na lub pit ne go mio du. Ła -
go dzą pro ble my tra wien ne,
wy mio ty, bie gun ki, nie straw -
ność, dzia ła ją lecz ni czo na
wrzo dy żo łąd ka, ma ją dzia ła -
nie an ty sep tycz ne i prze ciw -
bak te ryj ne, ła go dzą ból zę -
bów. Cy na mon - to słod ko

pach ną ca, aro ma tycz na przy -
pra wa o roz grze wa ją cym
dzia ła niu, zna na ja ko przy pra -
wa do dań słod kich - ja błek i
gru szek, do da wa na do dań
mię snych, grza ne go wi na,
cze ko la dy. Po ma ga w le cze -
niu cu krzy cy ty pu II, gdyż ob -
ni ża i sta bi li zu je po ziom cu -
kru we krwi. Im bir - ma cie -
pły, słod ko -cierp ki za pach i
ostry, pie ką cy smak. Naj czę -
ściej do da wa ny do ma ry nat,
cur ry, cia stek, ciast, de se rów,
dże mów, sto so wa ny do ma ry -
no wa nia ogór ków, dy ni, do
zup, ry żu, ja jek, po traw z wa -
rzyw. Dzię ki wła ści wo ściom
roz grze wa ją cym dzia ła na po -
tnie, prze ciw go rącz ko wo,
uła twia po zby cie się ślu zu z
płuc, wspo ma ga le cze nie ast -
my i za pa le nia oskrze li, ła go -
dzi bó le sta wów, ta kże reu ma -
tycz ne, kur cze mię śni i wię za -
deł. Po bu dza krą że nie, usu wa
tok sy ny z or ga ni zmu, chro ni
przed za krze pa mi, ła go dzi bó -
le men stru acyj ne. Kar da mon -
ma ostry aro ma tycz ny za -
pach, smak o kam fo ro wo -cy -
try no wej nu cie, do da wa ny do
dań z ry żu, do pi kli, śle dzi,
po traw z dro biu, dań mię -
snych i sko ru pia ków. Wspo -
ma ga pro ce sy tra wien ne or ga -
ni zmu, ła go dzi sta ny za pal ne
żo łąd ka, ma dzia ła nie mo czo -
pęd ne, li kwi du je nie świe ży
od dech, wzmac nia od por -
ność. 

Po szcze gól ne przy pra wy
czy zio ła na da ją po tra wom
cha rak te ru, pod kre śla ją ich
smak i utrwa la ją aro mat. Co -
raz czę ściej się ga my też po
wie lo skład ni ko we kom po zy -
cje, któ re nie tyl ko sta no wią
ca łą ga mę or ga no lep tycz ną,
ale rów nież po zwa la ją okre -
ślić kraj po cho dze nia ser wo -
wa ne go da nia. Na przy kład
ma sa la - pod tą na zwą kry ją
się in dyj skie mie szan ki ziół i
przy praw, ist nie je bo wiem
wie le wa rian tów ma sal, a do
naj wa żniej szych na le żą: ga -
ram ma sa la - co ozna cza do -
słow nie - go rą cą mie szan kę,
skła da ją cą się z kmi nu, ko len -
dry, pie przu, kar da mo nu, li ści
lau ro wych, goź dzi ków, cy na -
mo nu i gał ki musz ka to ło wej. 

Ma ria Fall -Ław ry niuk
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