
Podczas rodzinnych spo-
tkań w okresie Świąt Wiel-
kiej Nocy na stołach nie mo-
że zabraknąć zarówno jajek,
pieczeni, wędlin czy paszte-
tów, jak i staropolskich, słod-
kich wypieków. W sklepach
i na stoiskach firmy Piekar-
nia Cukiernia „Pellowski”
Grzegorz Pellowski w
Gdańsku w okresie przed-
świątecznym oferowane bę-
dą tradycyjne drożdżowe
babki wielkanocne, mazurki,
serniki czy pierniki.

* * *
Jeszcze do początku XIX

stulecia babki i inne słodkie
wyroby cukiernicze były
przysmakiem świątecznym
przede wszystkim szlachty,
magnaterii oraz bogatego
mieszczaństwa i chłopstwa.
Wynikało z wyrabiania ciast
z bardzo kosztownych wów-
czas białej mąki pszennej,
dużej liczby żółtek kurzych
jaj, masła i miodu, który za-
stępowano też drogi cukier
trzcinowy, sprowadzanym z
Ameryki. Pod koniec XIX
wieku cukier i mąkę wytwa-
rzano w Europie już przemy-
słowo. Cukier, rafinowany z
buraków cukrowych, był
znacznie tańszy od trzcino-
wego. W rezultacie oba pod-
stawowe surowce cukierni-
cze stały się dostępne dla lu-
dzi mniej zamożnych.

Wielkanocne babki droż-
dżowe z firmy „Pellowski“
wypiekane są z ciasta wyra-
bianego zgodnie z wypró-
bowanymi od lat receptura-
mi firmowymi, wyłącznie z
naturalnych surowców.
Ciasta sporządza się z mąki
pszennej, mleka, jaj, cukru,
soli, drożdży i rodzynek. Są
one wyrabiane dawną me-
todą wielofazową, bez do-
dawania do niego polepsza-
czy i spulchniaczy piekarni-
czych oraz konserwantów.
W pierwszej fazie sporzą-
dza się zaczyn z mąki, mle-

ka i drożdży, a po pewnym
czasie - ciasto właściwe z
dodanym zaczynem i pozo-
stałymi składnikami. Na-
stępnie ciasto odstawia się,
aby namnożyć bakterie,
które w naturalny sposób je
spulchniają, po czym po-
nownie jest mieszane. Te
cykle wyrabiania ciasta po-

wtarza się dwa razy. W re-
zultacie wypieczone z nie-
go babki są pulchne oraz
mają niepowtarzalny aro-
mat i smak. Na koniec bab-
ki wyjęte z form pokrywa
się je jeszcze dżemem brzo-
skwiniowym oraz pomadą
z cukru, z dodatkiem soku
cytrynowego.

Tylko z okazji Wielkano-
cy firma „Pellowski” wy-
pieka drożdżowe babki w
historycznych, starych mie-
dzianych formach, jakich
kolekcję zebrał Grzegorz
Pellowski. Jest to ponad 50
form babek z tzw. komina-
mi, pochodzących z prze-
łomu XIX i ubiegłego stule-
cia. Dzięki wykonaniu z
blachy miedzianej, dobrze
przewodzącej ciepło,
umożliwiają one równo-
mierne wypiekanie ciast, a
dzięki kominom także od
środka. Baby drożdżowe
wypieczone w historycz-
nych formach mają wagę
od 1 do 2 kilogramów, bo-
wiem niegdyś wypiekano je
dla liczniejszych niż dziś
rodzin. Obecnie baby z za-

bytkowych form niezwykłą
i oryginalną ozdobą każde-
go świątecznego stołu.

* * *
Poza drożdżowymi ba-

bami wielkanocnymi, firma
„Pellowski” będzie ofero-
wać na święta także babki
piaskowe czy keksy, a także
- staropolskie słodkości, do
których należą mazurki,
serniki i pierniki. Ciasta te,

podobnie jak babki droż-
dźowe, wypieka się według
sprawdzonych receptur.
Dlatego też smakują one
tak samo, jak wypieki do-
mowe. Należą do nich
ozdabiające świąteczny stół
zaliczają się baranki chle-
bowe, piernikowe i z ciasta,
polukrowane; zajączki pier-
nikowe i z ciasta, polukro-
wane. Wyrobami przezna-
czonymi do umieszczenia
w koszyku ze święconką są
mini-chlebki pszenno-żyt-
nie z posypką makową, ba-
ranki chlebowe, małe droż-
dżowe babeczki wielkanoc-
ne i mini-mazurki.

Polskim ciastem wielka-
nocnym jest mazurek.
Zgodnie z dawnym obycza-
jem na świątecznym stole
powinno znaleźć się tyle
mazurków o różnych sma-
kach, ilu było apostołów, a
więc - dwanaście. Dzisiaj
spełnienie tego wymogu
byłoby bardzo trudne, bo
świąteczny stół jest zwykle
zastawiony i tak dużą liczbą
ciast oraz potraw, w tym
wędlin, pieczeni czy pasz-

tetów. Natomiast zasiada
przy nim zwykle znacznie
mniej domowników i gości
niż w dawnych czasach.

Spody mazurków z fir-
my „Pellowski” wypieka
się z kruchego ciasta, a ich
obwódki - z półkruchego.
Mają one formy prostokąt-
ne lub owalne, jak jajka. Po
ostygnięciu, spody pokry-
wa się aromatycznymi ma-
sami o smakach cytryno-
wym, malinowym, poma-
rańczowym, kajmakowym,
orzechowym albo czekola-
dowym. Potem ciasto jest
lukrowane i okładane
przede wszystkim bakalia-
mi, kandyzowanymi owo-
cami, orzechami i marcepa-
nem. Na zastygłej polewie
umieszcza się ozdobne
wzory wielkanocne i napisy
świąteczne z lukru. Na
święta firma „Pellowski”
będzie oferować także mi-
ni-mazurki, w przezroczy-
stych opakowaniach, do ko-
szyków ze święconką.

Mazurki, których nazwa
nie ma nic wspólnego z
Mazurami, wypieka się w
Polsce od kilku stuleci. Ma-
ją one pochodzenie orien-
talne. W danych wiekach
Rzeczpospolita toczyła z
Turcja wojny, a w latach
pokoju utrzymywała z nią
ożywione kontakty handlo-
we. Wśród przywożonych z
imperium ottomańskiego
towarów znajdowały się
bakalie, w których lubowali
się Turcy. Ciasto pokryte
kajmakiem oraz daktylami,
migdałami, rodzynkami i
figami dało początek ma-
zurkom. Ich rozpowszech-
nienie w naszym kraju na-
stapiło dopiero w drugiej
połowie XIX wieku, gdy
bakalie, sprowadzane z za-
morskich kolonii i europej-
ski cukier buraczany stały
się towarami ogólnodostęp-
nymi. (JAS)
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Wielkanocna oferta
firmy „Pellowski”

* Mazurki: tradycyjne, bakaliowe, marcepanowe,
czekoladowe
* Baby i babki: drożdżowe, piaskowe i włoska panet-
tone
* Serniki i torty świąteczne
* Baranki chlebowe
* Minichlebki i minibaran-
ki chlebowe do koszyka ze
święconką
* Baranki, kurczaczki i za-
jące marcepanowe na wiel-
kanocny stół
* Pierniczki ozdobne - za-
jączki, baranki i pisanki

Zapraszamy do sklepów i kawiarni
firmy „Pellowski”

W Gdańsku: Podwale Staromiejskie 82, plac Dominikański -
Hala Targowa, ul. Długa 40/42, ul. Dmowskiego 16, ul. Cieszyń-
skiego 1B, ul. Rajska 10, ul. Rajska 5, ul. Podwale Grodzkie 2 (tu-
nel do dworca PKP), ul. Długie Ogrody 11, ul. Długie Ogrody 36,
ul. Nowe Ogrody 36, ul. Łagiewniki 8/9, ul. Kartuska 26 i 126, ul.
Hallera 133, ul. Grunwaldzka 126, ul. Stanisława Lema 4/305, ul.
Krzemowa 2, ul. Słupska 26, ul. Cieszyńskiego 1B, ul. Obrońców
Wybrzeża 4D i 27, stoisko w tunelu na przystanku SKM Gdańsk
Żabianka, ul. Czerwony Dwór 26, ul. Damroki 1 b. róg Kilińskiego
i Kościuszki

W Sopocie: stoisko na dworcu PKP w Sopocie
W Gdyni: ul. Nowowiczlińska, pawilon 22

* * *
Przyjmujemy zamówienia na świąteczne wypieki i wyroby cu-

kiernicze we wszystkich naszych sklepach. Zamówienia można
składać również telefonicznie - tel. nr 58 301 45 20

Piekarnia-Cukiernia „Pellowski” Grzegorz Pellowski
ul. Podwale Staromiejskie 82, 80-844 Gdańsk
tel. 58 301 45 20, fax 301 04 24 E-mail: biuro@pellowski.net

Słodkie wypieki na wielkanocny stół

Babki,mazurki i serniki

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy
wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny
i wiary w sens życia,
pogody w sercu i radości w dniu
Zmartwychwstania Pańskiego,
smacznego święconego
na stole wielkanocnym,
spożywanego w gronie rodzinnym

Naszym Klientom życzy
Piekarnia-Cukiernia „Pellowski”

Wielkanocna babka drożdżo-
wa z zabytkowej formy.

Fot. Firma „Pellowski”
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Na początku była nawa.
A „nawa” znaczyło kiedyś
tyle, co „okręt”. Ten zaś
widnieje już na najstarszych
pieczęciach miasta. Nie by-
łoby jednak okrętu, gdyby
nie miał on przynajmniej
jednej kotwicy. Kotwica
zaś, choć podobno odwró-
cona i bardziej lilię przypo-
minająca, widnieje już na
sygnecie pieczętnym tutej-
szego księcia Świętopełka
Wielkiego. Ten był panem
Gdańska i władcą pomor-
skiej ziemi, zanim jeszcze
Krzyżacy nadali miastu w
jego godle dwa ze swych
licznych krzyży. Stało się to
już po tym, gdy zamknął na
wieki swoje oczy prawowi-
ty syn Świętopełka Mestwin
II, zwany też Mściwojem.
Obaj spoczywają od wie-
ków w oliwskiej swej ne-
kropolii, której ściany pre-
zbiterium zdobią od wie-
ków portrety ojca i syna.

Jakiego by nie była
kształtu i wielkości, to ko-
twica dawała żeglującym po
bezmiarach wód poczucie
bezpieczeństwa i ją właśnie
kojarzono z przysłowiową
ostatnią deską ratunku. Nic
dziwnego, że niemalże od
początku jej istnienia ludzie
uczynili z niej symbol na-
dziei. Łączyła przecież pod-
czas sztormów dwa jakże
odmienne żywioły; to mia-
nowicie, co znajdowało się
na wodzie, z podwodnym
tajemniczym światem, któ-

ry dla wielu stawał się gro-
bem.

Nawigowanie wymagało
nie tylko ogromnej wiedzy,
ale i doświadczenia. Nie-
zbędne były do tego celu
rozmaite urządzenia i kom-
pasy, nocą zaś przynaj-
mniej rozgwieżdżone niebo.
Lecz niekiedy wszystko to
okazywało się zawodne i
tak jak rozpędzonemu ru-
makowi na lądzie, tak na
morzu pędzącemu w sztor-
mie okrętowi trzeba było
dać odpocząć. I temu wła-
śnie służyło, nie - jak chcą
tego fantastyczne opowieści
- wylewanie na wzburzone
fale beczek oliwy, ale roz-
tropne zanurzanie kotwicy
przez otwór umieszczony w
części dziobowej statku.
Należało to uczynić w od-
powiednim miejscu i zgod-
nie ze sztuką żeglowania.
Zawsze przecież mogło się
zdarzyć, że lina lub łańcuch
trzymający kotwicę okazy-
wały się zbyt krótkie lub też
dno było z tak ostrej skały,
iż owa „ostatnia deska ra-
tunku” oderwana od reszty
pozostawała sama na dnie,
statek zaś, ku rozpaczy za-
łogi, mknął dalej na zatrace-
nie.

Staropolski autor, Kasper
Miaskowski, doskonale
wiedział, co pisze, dzieląc
mieszkańców swojego kra-
ju na lądowych, utrzymują-
cych się z pracy na roli, i na
tych znad samego morza,
„co nad słonym Neptunem
od pieluch mieszkają”. To
im właśnie przypisał
„maszt, żagiel i kotew krzy-
wą”. Przypomniał mi zara-
zem pewną nikomu niezna-
ną już dziś przygodę, która
spotkała jednego z gdańsz-
czan, gdy ten był jeszcze
małym chłopcem.

Przyszło mu żyć w cza-

sach, gdy nikomu jeszcze
nie śniła się maszyna paro-
wa, a obie gdańskie stocz-
nie, ta bliżej ujścia Kanału
Raduni i ta przy nadmo-
tławskiej Lastadii pracowa-
ły jeszcze na pełnych obro-
tach. Zanim jednak wymie-
nię jego imię, dopowiem, że
łacińskie słowo „ancora”
znaczące tyle, co kotwica,
nieprzypadkowo pobrzmie-
wało wówczas, a także parę
jeszcze wieków później, w
niemieckiej nazwie jednej z
najważniejszych uliczek
Gdańska. Jest to ostatni z
traktów biegnących prosto-
padle do Długiego Targu i
jako przedłużenie Powroź-
niczej ciągnął się wzdłuż
Motławy aż do nieistnieją-
cej już obecnie Bramy Ko-
twiczników.

Dawna, a zarazem i
obecna nazwa tej uliczki
oznacza, że to tu właśnie
znajdowały się niegdyś
warsztaty kowali kotwicz-
nych. Ich wyroby trafiały za
pomocą specjalnych „kra-
nów”, czyli dźwigów,
wprost na podpływające do
nadmotławskiej przystani
gotowe już okręty. Cały ten
rytm powtarzał się co jakiś
czas i miał swój wpływ nie
tylko na obowiązki zawodo-
we pracujących tu od świtu
po zmierzch ludzi, ale i na
rodzinne życie tych, których
domostwa znajdowały się

właśnie przy ulicy Kotwicz-
ników.

Kostek był właśnie jed-
nym z tych, którym przy-
szło tu żyć, jak to napisał
Miaskowski, „od pieluch”
aż do późnej starości. Jego
ojciec zatrudniał w przyle-
gającym do mieszkania
warsztacie kilku silnych
mężczyzn. O dziwo, na sy-
na nigdy nie powiedział ani
Konstantyn, ani też zdrob-
niale - Kostek. Mówił do
niego Kotek, a gdy podrósł -
po prostu - Kot. Dodajmy,
że w tym domu używało się
tylko polskiego, choć - jak
przystało na gdańszczan -
wszyscy dorośli znali rów-
nież inne języki, a nawet
gwary.

Zbliżały się właśnie
święta Wielkiej Nocy, gdy
do Gdańska dotarła smutna
wieść, że jeden ze zbudowa-
nych na Lastadii żaglow-
ców trafił na sztormową po-
godę w rejonie wyspy Ru-
gii. W nierównej zwykle
walce ludzi z żywiołem
stracił maszty, żagle, a na-
wet obie kotwice. Zginęli
wszyscy. Jedna z ofiar - ka-
pitan statku, który widział w
małym Kostku swego na-
stępcę, tym razem nie przy-
wiózł mu z okazji świąt tra-
dycyjnego koszyka z mar-
cepanowymi jajeczkami.

Chłopiec długo tłamsił w
sobie ból i żal do okrutnego

losu. W końcu nie wytrzy-
mał i podczas wielkanocne-
go dzielenia się święconką,
z oczyma pełnymi łez, wy-
krztusił na widok szyldu z
motywem kotwicy zdobią-
cej ścianę domu:

- Może to prawda, że jest
ona symbolem nadziei, ale
stare przysłowie powiada
też, że „nadzieja to matka
głupich”. Już nie chcę zo-
stać ani szyprem na statku,
ani nawet kotwicznikiem.
Żarłoczne morze to naj-
większy zdrajca, nie będę
więc jemu służył.

- Zbluźniłeś Kotku, usły-
szał od ojca w odpowiedzi.
Morze jest jak Bóg; daje i
zabiera. Pozwala się rado-
wać, ale i każe smucić, gdy
trzeba. Niech słowa, które
rzekłeś, będą ci wybaczone!
Jeszcze nikt nie wygrał z
żywiołem i nigdy się tak nie
stanie. Choćby ludzie nawet
drwili sobie z nadziei, tak
jak ty to uczyniłeś przed
chwilą, ona jedna okaże się
najtrwalsza, matkę Nadzieję
zostaw w spokoju, nie godzi
się bowiem uwłaczać czci
którejkolwiek z matek... na-
wet tej od kociąt.

Po tych słowach ko-
twicznik, zazwyczaj mało-
mówny i zamknięty w so-
bie, przemówił raz jeszcze,
a wszyscy słuchali z zapar-
tym tchem o tym, co poru-
szony do żywego prawił.

- Zdarzyło się pewnego
razu na gdańskim grodzi-
sku, że młodziutki książę
Mestwin wniósł potajem-
nie do komnaty małego
kotka. Lękał się swego oj-
ca - księcia Świętopełka,
że ten nie pozwoli zwie-
rzątku mieszkać razem z
rodziną. Gdy jednak ono
nie ustępowało dorosłym
w dobrych manierach, a na
dodatek wytępiło wszyst-
kie myszy w obejściu, zgo-
dził się i na ten kaprys
umiłowanego synka. Ten
godzinami potrafił zaba-
wiać się z kotem, który
podrzucany w górę, za-
wsze spadał na cztery łap-
ki, a czego by się nie
chwycił, tego już tak łatwo
nie dał sobie wydrzeć z pa-
zurków.

W książęcym pałacu by-
ła wielka, namalowana far-
bami na płótnie, mapa Bał-
tyku z jego wybrzeżami i
wyspami. Właśnie na jedną
z nich - Bornholm - udał

się pewnego razu przyja-
ciel księcia. Morze było
tak bardzo wzburzone tego
dnia, że jego spienione fale
przypominały wielkie wal-
czące ze sobą Stolemy.
Podczas tamtego sztormu
na nic zdały się wszelkie
dodatkowe zabezpiecze-
nia. Nikt nie wiedział do-
kładnie, gdzie szukać stat-
ku i dokąd płynąć na ratu-
nek jego załodze. I wów-
czas ktoś z obecnych za-
uważył, że kot młodego
księcia wbił niespodziewa-
nie swoje ostre pazury w
płócienną mapę rozłożoną
na posadzce komnaty tak
mocno, że trudno było go
potem oderwać. Zostały
jednak głębokie ślady nie-
opodal miejsca, gdzie za-
znaczona była zielonym
kolorem wyspa Bornholm.
To tam właśnie doszło do
tragedii, gdy wraz z załogą
i statkiem utonął przyjaciel
księcia Świętopełka.

Lekcja nie poszła jednak
na marne. Mądry książę
przyjrzał się dokładniej ko-
cim pazurom, po czym ka-
zał zmienić kształt wyko-
nywanych dotąd kotwic,
wyginając je w określo-
nych miejscach i kończąc
ostrymi hakami. To, co po-
wstało, nazwał zaś kotką,
skąd wzięła się z czasem
nasza kotwica. O wiele
skuteczniejsza od swoich
poprzedniczek uratowała
życie niejednemu odtąd
marynarzowi, chociaż
ostatnie słowo i tak należeć
będzie zawsze do morza.
Książę Świętopełk cenił ją
tak bardzo, że umieścił jej
wizerunek nawet na wła-
snym sygnecie. Poczciwy
kot, który spotkania z wo-
dą najchętniej unika, prze-
sądził więc o nazwie na-
szego fachu. Czasem jakaś
zerwana kotwica zaplącze
się w rybackie sieci i wraca
na stały ląd. Nawet więc
ona nie traci nadziei, a cóż
dopiero człowiek.

Kostek słyszał tę opo-
wieść po raz pierwszy w ży-
ciu. Zapomniał już o swej
nienawiści do morza i chęci
porzucenia na zawsze za-
wodu dziedziczonego po
przodkach. Już wiedział, że
nadzieja umiera ostatnia i
pojął wreszcie, dlaczego oj-
ciec nazywał go kotkiem.

Jarzy Samp

Gdańska barka handlowa, z książki Christopha Hartknocha, 1684 rok

Symbole z pierścienia Świętopełka, „Kotwica Świętopełka”

Kotwica księcia Świętopełka
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Przytoczony w poprzed-
nim odcinku opis wojen-
nych losów gdańskich para-
mentów mariackich kryje
interesującą zagadkę. Mo-
wa o części skarbu, która
nie dotarła na Zachód, bo
została w Helmershausen,
gdzie 4 maja zajęły ją „wła-
dze NRD”. Autor nie poda-
je roku. Niemiecka Repu-
blika Demokratyczna zosta-
ła utworzona w 1948 r.,
wcześniejszej rekwizycji
mogły dokonać władze so-
wieckiej strefy okupacyjnej.
Dalej czytamy, że NRD
przekazała te obiekty Pol-
sce. Jedyne takie przekaza-
nie dotyczyło szat kościel-
nych i paramentów (tkanin)
przechowywanych w pie-
czarze w Bösenburgu, koło
Halle. Pełny komplet tych
obiektów, w liczbie 186, jest
dziś w gdańskim Muzeum

Narodowym. Według oma-
wianego opisu dotyczyło to
„ok. 59 cennych szat mszal-
nych z wielką liczbą przy-
należnych stuł i manipula-
rzy, ok. 63 obrusów ołtarzo-
wych i antepediów”, były
tam też „cztery wielkie ha-
ftowane lniane serwety”. W
omówionym wcześniej na-
szym wykazie znajdujemy
rzeczywiście 59 szat (10
kap, 13 dalmatyk i 36 orna-
tów), 20 stuł, 12 manipula-
rzy i cztery duże obrusy oł-
tarzowe, znacznie mniej jest
obrusów. Opis, o którym
mowa, nie podaje numerów
katalogu Mannowskiego,
ale liczby się zgadzają, mo-
żemy zatem mieć pewność,
że chodzi o te same obiekty
z Helmershausen, które wi-
docznie przeniesiono potem
do Bösenburga. Z tego wy-
nika, że wykaz przekazany
z NRD został sporządzony
po scaleniu obu zbiorów.
No cóż, wypada się cieszyć,
że mamy je w Gdańsku.
Szkoda tylko, że tak niewie-
le z nich oglądamy i że nie
udało się wydać ich katalo-
gu – na miarę tego z Lubeki.
Poziom naszych obiektów
jest równie wysoki jak tam-
tych.

Oto np. dalmatyka, ozna-
czona w katalogu Mannow-
skiego M113. Fachowy opis
jest zwięzły, ale i tak robi
wrażenie: „Brokat pasiasty.
Materiał podłoża błękitno-
-czerwono-biało-zielony
pasiasty atłas jedwabny,
wzornictwo z wplecionych,
reliefowo narzuconych zło-
tych nici (jednostronnie zło-
cone rzemyki skórzane owi-
nięte wokół nici lnianych).
Naprzemienne pasy z po-
dwójnymi wiciami i z po-
wtarzającym się tekstem
arabskimi literami sułtan
mądry, sułtan mądry. Roz-
dzielone wąskimi pasami z
owalnymi polami wypeł-
nionymi ornamentem z liści
lub naśladującymi pismo
wstawkami. Azja Przednia
(Persja) XIV w. Boczne roz-
cięcia ujęte błękitno-zielo-
nym jedwabnym adamasz-
kiem z białym i pomarań-
czowym ozdobnym narzu-
tem. Wzór symetryczny.
Przeciwstawnie ustawione
skrzydlate Khilin i Fongho-
ang, formy liści – Lukka,
XIV w.”. Khilin i fongho-
ang to chińskie baśniowe
zwierzęta.

Szczegóły techniczne i
sens wykorzystania arab- skich tkanin w chrześcijań-

skich szatach kościelnych
wyjaśnia Beata Biedroń-
ska–Słotowa w artykule o
tkaninach zdobionych napi-
sami arabskimi w Foliae Hi-
storiae Artium (Foliały Hi-
storii Sztuk), Seria Nova, t.
16 z roku 2018: „Omawiane
tkaniny wykonywane były z
dużą pieczołowitością
skomplikowaną techniką
lampasu, polegającą na wy-
dobyciu złotego wzoru z tła
gładkich barwnych pasów.
W procesie tkania, dla zbu-
dowania znacznej części or-
namentów wykorzystano ni-
ci złote, uzyskane przez na-
klejenie złotej folii na pod-
kładzie z błonki zwierzęcej,
czyli tzw. złoto cypryjskie.
Gęsto ułożone złote, wyróż-
niające się motywy szat, w
czasie sprawowania liturgii
przez kapłana emanowały
blaskiem odbijając światło.
(...) Złote wzory, połyskliwe
powierzchnie (również w ję-

zyku arabskim) służyły więc
przede wszystkim odbijaniu
światła. Nie była ważna –
ani dla dostojników używa-
jących paramentów z tych
tkanin, ani dla zgromadzo-
nych wiernych – treść słów
wplecionych we wzory”.

Wróćmy do obiektów
wywiezionych, które dzięki
najnowszemu katalogowi
możemy bliżej poznać (cza-
sem lepiej niż te, które ma-
my u nas!). Opisano w nim
w sumie 54 szaty (18 kap,
33 ornaty i 3 dalmatyki) i 31
drobniejszych paramentów.
Do obecnego okresu wiel-
kanocnego dobrze pasuje
ornat M84 z Chrystusem
Zmartwychwstałym, dziś w
zasobach Narodowego Mu-
zeum Germańskiego w No-
rymberdze (eksponowany
w Lubece). U Mannowskie-
go czytamy: „Biały jedwab-
ny adamaszek broszowany
złotem, czerwienią i ziele-
nią (...). Włochy albo Fran-

cja z wpływami orientalny-
mi. Początek XV w.

Na stronie tylnej widla-
sty krzyż z płaskim haftem
barwnym jedwabiem na
złotym tle. Zmartwychwsta-
nie Chrystusa, Św. Magda-
lena, Św. Piotr. Na stronie
przedniej preteksta w tej sa-
mej technice z przedstawie-
niem Madonny z Dzieciąt-
kiem i Św. Jana Ewangeli-
sty pod baldachimem. Cze-
chy, początek XV w. Pod-
szyty lekkim jedwabnym
adamaszkiem z wzorem w
romby. Hiszpania XV w.”.
Broszowanie oznacza
wprowadzenie dodatkowe-
go wątku deseniowego. Pre-
teksta to naszyty na ornacie
podłużny haftowany pas.
Na hafcie Chrystus wycho-
dzi z grobu, ulatujące po bo-
kach anioły unoszą krzyż i
koronę cierniową. Wesołe-
go Alleluja!

Andrzej Januszajtis

DalmatykaM113 – w naszym muzeum

Górna część ornatuM84 ze Zmartwychwstaniem – w Lubece
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W tym roku Wielkanoc
wypada w połowie kwiet-
nia, a więc wiosna do tego
czasu rozkwitnie, będzie
przyjemnie celebrować i
spędzać czas z bliskimi. Jaj-
ka, sałatki, żurki, pasztety,
pieczone mięsa, drób, wiel-
kanocne wypieki. Każdy
znajdzie coś dla siebie, na-
wiązując do sprawdzonej
tradycyjnej kuchni i trady-
cyjnych potraw lub nieco
zmodyfikowanych przy-
smaków, a nawet wersji dla
wegan lub wegetarian.

Ja szczególnie polecam
roślinne pasztety, pyszne
zupy i baby wielkanocne
bez produktów zwierzę-
cych. Proszę, uwierzcie, iż
nawet osoby, którym trudno
zrezygnować z mięsa, nie
zauważą, że jedzą same ro-
śliny. Czy to jest stół na
miarę naszych czasów?
Pewnie spodoba się przede
wszystkim tym, którzy nie
przepadają za białą kiełbasą
czy sałatką jarzynową, a
wielkanocne atrybuty, jajka
i chrzan, tu występują jako
dodatki do znacznie lżej-
szych i bardzo soczystych
zielonych sałat.

Niewielka zmiana w
przyrządzaniu świątecz-
nych dań może wiele zmie-
nić. Zamiast ciężkiego, tłu-
stego pasztetu przygotujmy
lekki mus z wątróbek z so-
sem figowym lub cudny
wegański pasztet z marchwi
i czerwonej soczewicy. Za-
miast żurku możemy przy-
gotować aromatyczny krem
z fasoli z dodatkiem czosn-
ku, cebuli, marchwi, pie-
truszki, selera, tymianku,
kminu rzymskiego lub lek-
ką zupę cytrynową z płatka-
mi migdałowymi. Karków-

kę w sosie śmietanowo-
-chrzanowym zastąp piersią
indyka faszerowaną grosz-
kiem, szpinakiem i suszo-
nymi pomidorami. Zamiast
kalorycznych ciast możemy
zaserwować tartę sernikową
z ricottą czy babkę z kre-
mem limonkowym i karme-
lizowanym ananasem.

A mimo wszystko w
świąteczne dni dominuje na
naszych stołach jajko, tra-
dycja mówi, że jest symbo-
lem odradzającego się życia
i płodności. Do świąteczne-
go koszyka wkłada się jajka
gotowane i pięknie udeko-
rowane. Dziś już nikomu
nie trzeba tłumaczyć, dla-
czego należy kupować wy-
łącznie jajka oznaczone ko-
dem rozpoczynającym się
od zera lub jedynki. Oprócz
pochodzenia jajek ważna
jest ich świeżość, skorupka
świeżego jajka jest chropo-
wata i cienka. A jajko zanu-
rzone w wodzie leży pozio-
mo na dnie naczynia, jeżeli
całe jajko lub jego stożko-
wy czubek unosi się tuż pod
powierzchnią wody, to
oznacza, że wyparowało już
z niego sporo wilgoci i pod
skorupką jest powietrze. Je-
śli jajka pochodzą z jednej
partii, możemy również
kontrolnie rozbić jedno na
talerzyk i ocenić jego stan,
świeże ma kuliste żółtko i
zwarte galaretowate białko -
rozlewające się i wodniste
świadczy o tym, że produkt
jest stary.

Jajka serwujemy w uroz-
maiconej postaci - od tych
na twardo podawanych z sa-
łatą, pieczone w cytrusach,
marynowane z czosnkiem i
chili, z bobem i suszonym
żółtkiem, faszerowane z
różnymi wypełniaczami: z
kaparami, bazylią, faszero-
wane serem pleśniowym z
kiełkami rzodkiewki, z su-
szonymi pomidorami, z wę-
dzonym łososiem, z ogórka-
mi kiszonymi i jogurtem, a
także po szkocku, z awoka-
do, z szynką i papryką.

Na naszych stołach poja-
wia się biała kiełbasa w róż-

nych potrawach, gotowana,
smażona na patelni czy pie-
czona, podana w żurku, za-
piekana w szałwii i podana
w chlebie, serwowana w pi-
wie i w sosie karmelowym z
warzywami. Dominuje kla-
syczna jarzynowa sałatka na
bazie gotowanych warzyw:
marchew, seler, ziemniaki,
pietruszka, kiszone ogórki i
zielony groszek, z dodat-
kiem majonezu i pieprzu
czarnego. Warto wprowa-
dzić do świątecznego menu
nieco lżejsze sałatki, z

ziemniakami i różnymi sa-
łatami, z awokado, pomido-
rem i fetą, z papryką, rzod-
kiewkami i sałatami, z
ziemniakami, tuńczykiem i
kaparami.

Ale nic nie zastąpi wiel-
kanocnych pasztetów, daw-
ni ich twórcy należeli do ku-
linarnej elity, dzisiaj mogą
popisać się swoimi umiejęt-
nościami niemal wszyscy
dbający o wyjątkowe sma-
ki. Tradycja przetrwała do
dziś, choć przepisy są bar-
dzo uwspółcześnione i do-
stosowane do naszych pre-
ferencji smakowych. Przy-
rządzając klasyczny pasztet,
należy pamiętać o kilku za-
sadach, aby okazał się
pulchny i wilgotny, wyrazi-

sty i aromatyczny, o mięk-
kiej konsystencji i niezwy-
kłym smaku. Upieczony
pasztet po wystudzeniu po-
winien przez dzień lub dwa
„dojrzewać” w lodówce,
dopiero wówczas rozwinie
się jego smakowy bukiet i
finezja aromatów. Dominu-
ją te z żurawiną, francuskie
na zimno, z jagnięciny, z
królika, gęsi, z dziczyzny z
musem chrzanowo-jabłko-
wym lub moje ulubione we-
gańskie z fasoli, cieciorki,
kapusty kiszonej, grzybów

lub soczewicy czerwonej i
marchwi.

O ile większość potraw
wigilijnych jest bliska we-
ganom, o tyle te wielkanoc-
ne przyrządzane są głównie
z mięsa czy jajek, jednak
można przygotować super-
ucztę, że nawet mięsożercy
będą mile zachwyceni. Bez-
mięsne pasztety można
przygotować z różnych wa-
rzyw, szczególnie tych
strączkowych - groch, faso-
la, soczewica, cieciorka, a
nawet bób, świetnie nadają
się również marchew, seler,
bataty czy kalafior. Jako za-
gęstnik zastępujący jajka
używamy kaszę jaglaną lub
otręby, słonecznik czy ziar-
na chia. Do pasztetów poda-

jemy pyszne sosy lub majo-
nez wegański z aquafaby -
woda z puszki cieciorki,
musztarda, miód, oliwa, sok
z cytryny, pieczony czo-
snek, koperek, chrzan, a
wszystko połączone i zmik-
sowane na aksamitną kon-
systencję.

Pyszny pasztet nie musi
być mięsny. To jeden z na-
szych ulubionych dodatków
do kanapek, a wybór jest
ogromny, drobiowe, wie-
przowe, wołowe, z dziczy-
zny, z pieczarkami, pomido-
rami, ze szczypiorkiem,
czosnkiem, papryką. Ale
czy są zdrowe, szczególnie
te zakupione w okolicznym

sklepie? Etykiety na pro-
dukcie nieco przerażają, a
żywieniowcy odradzają, bo
za tłusty, z najgorszych ka-
wałków mięs (MOM), tka-
nek, chrząstek, czyli homo-
genatów, poza tym wypeł-
niacze, spulchniacze, kon-
serwanty, kasza manna, buł-
ka tarta, podroby, izolaty
białka sojowego, sól,
wzmacniacze smaku i zapa-
chu. A zatem z masowo pro-
dukowanymi pasztetami
bywa różnie, dlatego warto
poświęcić trochę czasu i
przygotować je samemu!

Życzę wyjątkowych
Świąt i pięknej pogody!

Maria Fall-Ławryniuk
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Pasztet z czerwonej soczewicy
i marchwi

to najbardziej popularny, smaczny, a także odżyw-
czy wyrób, gdyż soczewica to bardzo dobre źródło
białka, które jest świetną alternatywą dla białka po-
chodzenia zwierzęcego, jest także bardzo bogatym
źródłem ważnego dla serca potasu, kwasu foliowego
oraz taniny - związku chroniącego organizm przed
nowotworami. To danie szybkie w przygotowaniu,
ma zwartą strukturę i piękny kolor, dobrze się kroi.
Można podawać pasztety wraz z pieczywem i świe-
żymi warzywami jako danie obiadowe z ryżem i su-
rówkami, w postaci sałatki z kiełkami, kolorowymi
sałatami, oliwą i dodatkiem pieprzu cytrynowego.

Składniki (1 keksówka): 0,5 kg marchwi, 1 cebu-
la, 250 g czerwonej soczewicy, 2 ząbki czosnku, 2
jajka (w wersji wegańskiej 5 łyżek nasion chia), 4-5
łyżek otrąb pszennych lub żytnich. Przyprawy: ły-
żeczka soli himalajskiej (3 g), tyle samo pieprzu i
słodkiej papryki, pół łyżeczki kurkumy, szczypta cy-
namonu, szczypta ostrej papryki, garść słonecznika
do środka i do posypania oraz 2 łyżki nasion chia do
posypania przed wstawieniem do piekarnika.

Przygotowanie: ugotować soczewicę w dwóch
szklankach wody do miękkości, jeśli nadmiar wody
nie zostanie wchłonięty - odcedzić i pozostawić do
wystudzenia. Marchew, czosnek i cebulę obrać, ze-
trzeć na tarce o grubych oczkach (lub zmiksować).
Zmiksowane lub tarte warzywa przekładamy na su-
chą patelnię, dusimy przez kilkanaście minut w celu
wysuszenia. Dodajemy przyprawy, następnie miesza-
my w dużym naczyniu łącznie z soczewicą, spraw-
dzamy, czy masa jest właściwie doprawiona, dodaje-
my otręby, jajka lub chia, słonecznik, mieszamy
składniki. Przekładamy do keksówki wyłożonej pa-
pierem do pieczenia, posypujemy słonecznikiem i
ziarnami chia, wstawiamy do piekarnika nagrzanego
do 190 stopni i pieczemy przez 50-60 minut, spraw-
dzamy wykałaczką stopień wypieczenia, studzimy
przed krojeniem.

Zapraszam do stołuZapraszam do stołu


