
Międzynarodowy Dzień
Kawy obchodzony będzie
29 września w 20 krajach,
m.in. w Anglii, Norwegii,
Polsce, Szwecji i Stanach
Zjednoczonych, a Świato-
wy Dzień Kawy - 1 paź-
dziernika. Dziś kawa, która
przed pięcioma wiekami, za
pośrednictwem Arabów i
Turków, dotarła z Afryki do
Europy, stanowi jeden z naj-
ważniejszych i najbardziej
popularnych produktów
spożywczych na świecie.

Od wypicia filiżanki ka-
wy dzień rozpoczyna milio-
ny ludzi na świecie. Często
jest to już rytuał. Rano aro-
matyczny ciemny napar
wypija się zwykle przed
wyjściem z domu, na lotni-
sku przed wylotem, w trak-
cie podróży pociągiem,
włoskie espresso na ulicy
lub jako szwedzki zestaw ze
słodką bułką fiki. W Etiopii,
ojczyźnie kawy, ceremonia
jej picia stanowi wyraz
uszanowania, gościnności i
przyjaźni. Jest ona istotnym
fragmentem uroczystych
spotkań, odbywających się
niezależnie od pory dnia.

Od pięciu lat w sklepach
i kawiarniach firmy Piekar-
nia-Cukiernia „Pellowski”
Grzegorz Pellowski dostęp-
na jest naturalna kawa pra-
żona oraz ziarnista i mielo-
na w opakowaniach marki
Pello Caffe. Dostarcza ją
firma Piekarnia-Cukiernia
„Pellowski” Łukasz Pellow-
ski z Grupy „Pellowski”.

Łukasz Pellowski zazna-
cza, że jego firma sama za-
mawia surowe, wyselekcjo-

nowane zielone ziarna ara-
biki u certyfikowanych
plantatorów z Brazylii, a ro-
busty - z Indii. Następnie
sprawdzana jest jakość ich
próbek, w tym wady, dosko-
nałość i wilgotność, aby po-
tem porównywać je z ziar-
nami dostarczonymi w wor-
kach. Ani surowe ziarna, ani
już wyprażone nie są maga-
zynowane. Pozwala to za-
chowywać świeżość final-
nego produktu. Od przyję-
cia przez firmę surowca do
zapakowania i dystrybucji
gotowej kawy ziarnistej czy
zmielonej Pello Caffe doko-
nuje się wielu kontroli. Wy-
bór odpowiedniego surow-
ca w połączeniu z najlep-
szymi rzemieślniczymi tra-
dycjami wypalania ziaren

daje efekt, bo uzyskuje się
kawę o niepowtarzalnym,
zrównoważonym smaku i
aromacie.

Wysoką jakość kawy
Pello Caffe zapewnia odpo-
wiedni proces palenia suro-
wych ziaren w piecu kawo-
wym z obrotowym bębnem,
czyli w palarce. Ziarna pra-
żone są pod stałym nadzo-
rem roastera, specjalisty
kontrolującego prawidło-
wość wypalania i sprawdza-
jącego próbki z palarki, że-
by ocenić uzyskany przez
nie stopień wyprażenia, któ-
ry musi być równomierny -
wewnętrznie i zewnętrznie.
Jednolita barwa wypalo-
nych ziaren świadczy o ich
najwyższej jakości. Zielone
ziarna prażone są w różnych
temperaturach, powoduje
to, że w trakcie prażenia
wydobywane są z nich licz-
ne aromaty i smaki. Mocno
wypalone ziarna uzyskuje
się w temperaturze 225-235
st. C. Mają one barwę ciem-
nobrązową i mocny, wyra-
zisty aromat, bez kwasko-
watego posmaku. Średnio
palone ziarna otrzymuje się
w temperaturze do 215 st. C
i są one jasnobrązowe. Ich
aromat jest łagodniejszy niż
kawy mocno wypalonej,
przy lekko kwaskowatym
smaku.

Kawa Pello Caffe należy
do średnio palonych. W
procesie wypalania suro-
wych ziaren kawy istotne
jest zachowanie zawartych
w nich cennych związków
aromatyczno-smakowych.
Po wypaleniu ziarna kawy

są chłodzone powietrzem, a
następnie trafiają do spe-
cjalnych, szczelnych tore-
bek z wentylkami, w któ-
rych dojrzewają. Wentylki
umożliwiają pozbywanie
się z opakowań nadmiaru
wytwarzanych jeszcze ga-
zów. Natomiast kawa ma
zagwarantowaną świeżość,
aromat i smak.

Kawa jest rośliną pocho-
dzącą z Etiopii. Obecnie jej
rozległe plantacje, zlokali-
zowane w tropikalnej strefie
klimatycznej, znajdują się w
Afryce, Ameryce Południo-
wej i Środkowej, Oceanii
oraz w Azji. Największymi
producentami kawy na
świecie są Brazylia, Wiet-
nam, Kolumbia, Indonezja i
Honduras. Czerwone owo-
ce drzewek i krzewów ka-
wowca, które wyrosły po 3-
4 latach, zawierają podwój-
ne, bliźniacze nasiona. Za-
siane ziarna kawowca za-
czynają kiełkować po 40
dniach. Potem wzrastające
rośliny wymagają stałego
pielęgnowania, nawożenia i
ochrony przed szkodnika-
mi. Zielone ziarna kawy,
wydobyte z owoców, są su-
szone, następnie zaś - wy-
prażane i mielone, aby uzy-
skać z nich napar. Światowa
produkcja ziaren kawy wy-
nosi około 9 mln ton. Wśród
kilkuset rodzajów kawow-
ców jedynie dwa mają istot-
ne znaczenie gospodarcze.
Są to rośliny gatunków Cof-
fea arabica, nazywana też
arabiką, i Coffea canephora,
zwana robustą.
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Kawymarki Pello Caffe
 Pello Black - mieszanka ziaren brazylijskiej

arabiki i indyjskiej robusty (220 g i 1000 g, dla hote-
li, restauracji i kawiarni)

Pello Blue - mieszanka mielonej brazylijskiej
arabiki z dodatkiem indyjskiej robusty (220 g i 1000
g, dla hoteli, restauracji i kawiarni)

Pello White - świeżo palona i mielona arabika
(220 g)

Amber - mieszanka uzyskiwana z ziaren kawy
etiopskiej, brazylijskiej i peruwiańskiej (1000 g, dla
hoteli, restauracji i kawiarni)

Ciastka z firmy „Pellowski” do kawy Pello Caf-
fe

Pączki z nadzieniem różanym i w innych sma-
kach, faworki, słodkie rogaliki z nadzieniem orze-
chowym lub makowym, tradycyjne serniki, kostki
deserowe w wielu smakach, makowiec, szarlotka.

* * *
Sklepy i kawiarnie firm Grupy „Pellowski”: w

Gdańsku - ul. Podwale Staromiejskie 82, plac Do-
minikański - Hala Targowa, ul. Długa 40/42, ul.
Dmowskiego 16, ul. Cieszyńskiego 1 B, ul. Rajska
10, ul. Rajska 5, ul. Podwale Grodzkie 2 (tunel do
dworca PKP), ul. Długie Ogrody 11, ul. Nowe
Ogrody 36, ul. Łagiewniki 8/9, ul. Kartuska 26 i
126, ul. Hallera 133, ul. Cieszyńskiego 1 B, ul.
Damroki 1 B, ul. Krzemowa 2 oraz stoiska w tune-
lu na przystanku SKM Gdańsk Żabianka, stoiska
na dworcu PKP w Sopocie; w Gdyni przy ul. No-
wowiczlińskiej, pawilon 22 i w Straszynie, ul. Ko-
mandora Kraszewskiego 1.

Przyjmujemy zamówienia na nasze wyroby cu-
kiernicze we wszystkich naszych sklepach. Zamó-
wienia można składać również telefonicznie - tel. nr
58 301 45 20 i pocztą elektroniczną (e-mail: biu-
ro@pellowski.net)

* * *
Piekarnia-Cukiernia „Pellowski” Grzegorz Pel-

lowski ul. Podwale Staromiejskie 82, 80-844
Gdańsk, tel. 58 301 45 20

Przyjmujemy zamówienia na nasze wyroby cu-
kiernicze we wszystkich naszych sklepach. Zamó-
wienia można składać również telefonicznie - tel. nr
58 301 45 20 i pocztą elektroniczną (e-mail: biu-
ro@pellowski.net)

Międzynarodowy Dzień Kawy

Mała czarna
z firmy „Pellowski”

Kawowa oferta firmy
„Pellowski”

KAWA A ZDROWIE

* Napar kawy naturalnej jest jednym z
najbardziej popularnych napojów na świecie i
wbrew niektórym obiegowym opiniom ma on
także wiele walorów zdrowotnych i poprawia
funkcje poznawcze.

* Ogranicza rozwój choroby Parkinsona.

* Picie kawy zmniejsza ryzyko wystąpie-
nia zaburzeń neurologicznych i zachorowania
na stwardnienie rozsiane, co wynika z właści-
wości neuroprotekcyjnych kofeiny.

* Bezpieczne jest picie do czterech małych
filiżanek kawy dziennie.

* Antyutleniacze, które zawiera kawa, po-
magają zwalczyć nowotwory.

* Picie kawy może chronić przed cu-
krzycą typu 2, chorobami wątroby, kamie-
niami żółciowymi i zapobiegać depresji.

* Kawa uzależnia, bo zawarty w niej
psychostymulant blokuje receptory, wzmac-
niając działanie uzależniające.

Kofeina, jaką zawiera, nie jest jednak
toksyczna.

Łukasz Pellowski prezentuje
ziarna kawy Pello Caffe
po wyprażeniu
Fot. Bartosz Syta - firma „Pellowski”
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Z teki prof. Jerzego Sampa

Klęcząca panna

Pastorówka była jed-
nym z domów przy ulicy
Świętej Trójcy na Starym
Przedmieściu w Gdańsku.
Budowli tej dziś już nie
znajdziemy. Z drugiej stro-
ny ulicy jest jednak dom o
podobnej konstrukcji z
drewnianą ambonką na ze-
wnątrz. Mieszkają tu ojco-
wie franciszkanie, do któ-
rych poza wielką świątynią
należy też kaplica Świętej
Anny. W pofranciszkań-
skim klasztorze luteranie
otworzyli gimnazjum aka-
demickie. Kazania głosili
we wspomnianym kościół-
ku lektorzy języka polskie-
go. Najwięcej zaś zasług
na polu propagowania pol-
szczyzny w dziewiętna-
stym stuleciu miał Krzysz-
tof Celestyn Mrongowiusz.

Pochodził wprawdzie z
Mazur, lecz blisko połowę
pracowitego i długiego ży-
cia spędził w umiłowanym
Gdańsku. Uczył też w
szkole świętojańskiej.

We wspomnianej pasto-
rówce wcześniej gościł za-
pewne kapelan książąt po-
morskich Mostnik, zwany
też Pontanusem. Wpraw-
dzie nie mieszkał w Gdań-
sku, ale dość często tu by-
wał. Zresztą dla ratowania
mowy Słowińców druko-
wał w gdańskiej oficynie
Jerzego Rheta swój Mały
katechizm. Być może
współczesny Mrongowiu-
szowi luterański duchowny
Lorek, również jak on z
urodzenia Mazur, opowia-
dał mu zasłyszaną jeszcze
w Cecenowie, gdzie praco-
wał, historię o dwojgu za-
kochanych, którzy poznali
się w okolicach Łeby.

Dziewczynie było na
imię Agnes, na jej umiło-
wanego zaś wołano Albin.
Poznali się na nabrzeżu.
Młodemu rybakowi wcale
się nie podobało, że ostat-
nią ludzką istotą, którą doj-
rzał przed odpłynięciem,

była młoda niewiasta. Ta
zaś żegnała go wzrokiem,
nieświadoma, że oto łamie
pewien zakaz. Wedle bo-
wiem silnie zakorzenio-
nych przesądów, nie mogło
to wróżyć niczego dobre-
go. Tym razem było jednak
inaczej. Nie dość, że przez
czas połowu Albinowi
sprzyjały najkorzystniejsze
wiatry, to jeszcze trafił na
wymarzoną ławicę. O ile
dwie inne łodzie żaglowe
poławiających wokół ryba-
ków były tak samo płytko
zanurzone jak wówczas,
gdy wypływali na łów, o
tyle on ze swoją załogą nie
mogli nadążyć z wyciąga-
niem pękatych i ciężkich
od ryb sieci.

Wracał do przystani co
prawda bardzo utrudzony,
lecz w doskonałym nastro-
ju. Jakież było jego zdzi-
wienie, gdy na brzegu do-
strzegł tę samą co przed-
tem dziewczynę. Tym ra-
zem uznał to za jakiś znak
i postanowił odtąd nie wie-
rzyć przesądom związa-
nym z wyruszaniem w mo-
rze na połów w obecności
kobiet.

Nieznajoma gościła w
pobliskiej osadzie Smoł-
dzino, ponieważ właśnie
odwiedzała tam dalszych
krewnych. Była córką bar-
dzo zamożnego gdańszcza-
nina. Rybak odważnie za-
pytał, jak się nazywa, a
gdy usłyszał, że Agnes,
wziął to za dobrą wróżbę.
Wszak imię to zaczynało
się na tę samą literę co jego
własne. Albin uznał, że
musi w tym być jakieś
zrządzenie losu, nie zaś
zwykły przypadek. I oto
oboje wkrótce stali się nie-
rozłączną parą.

Ona gotowa była zapo-
mnieć, że jest gdańszczan-
ką pochodzącą z zacnego
rodu, on zaś zdawał się zu-
pełnie nie pamiętać o tym,
iż należy do prostych sło-
wińskich rybaków. Dni
upalnego lata szybko mija-
ły. Złowiona ryba dobrze
się sprzedawała, lecz w
końcu młodzi musieli się
rozstać.

Na to tylko czekał prze-
wrotny Smętek, zły duch
nadmorskich rubieży. Naj-
pierw udał się do rodziców
Agnes. Pewnego dnia od-
wiedził gdański kantor jej
ojca przebrany za sołtysa
ze Smołdzina. Załatwiając
jakąś pożyczkę, niby to od
niechcenia wspomniał, że
córce pochodzącej z rodu o
tak dobrej sławie nie godzi
się zadawać ze zwykłym
rybakiem, mieszkańcem
ubogiej osady pod wydma-
mi. Poskutkowało.
Gdańszczanin natychmiast
kazał służbie sprowadzić
dziewczynę do miasta.

Zabrana od krewnych
wbrew swej woli ledwie
zdążyła się pożegnać z Al-
binem. Obiecała jednak, że
wkrótce do niego wróci.
Potem zły Smętek poddał
rybaka straszliwej próbie.
Albin łowił na swej łodzi
żaglowej i nie po raz
pierwszy znajdował się tak
daleko od lądu, że ledwie
widział zarysy Helu. Nagle
zerwał się groźny sztorm.
W jednej chwili stracił
maszt wraz z żaglami. Po-
tem wysokie jak nadmor-
skie sosny fale zatopiły je-
go łódź. Po szczątkach wy-
rzuconych przez morze na
brzeg stwierdzono, czyją
własnością był kuter.

Smutna wiadomość o
katastrofie dotarła wnet do
Gdańska. Mówili na jej te-

mat głównie poszkodowa-
ni szyprowie, którym jed-
nak udało się cało wyjść z
morskiej zawieruchy.
Wkrótce z Targu Rybnego
wieść dotarła do kantoru
ojca dziewczyny. Ta zaś,
gdy tylko ją usłyszała, ni-
kogo nie pytając o zgodę,
ruszyła konno do przystani
Słowińców. Próżno jednak
spodziewała się tam zastać
swojego Albina. Od czasu
feralnego sztormu wszelki
ślad po nim zaginął. Ryba-
cy z osady powiedzieli jej
tylko, że umiłowany po-
płynął na wschód, by na-
trafić na jak najlepszą ła-
wicę ryb, i już nie wrócił, a
dalsze wyczekiwanie go
nie ma najmniejszego sen-
su.

Smętek triumfował, jed-
nakże Agnes nie zamierza-
ła dawać za wygraną. Od
tamtego dnia widywano ją,
jak każdego ranka i wie-
czora klęczy na szczycie
wydmy, zwrócona ku
wschodowi i ze złożonymi
rękami modli się, by po-
wrócił. Mówiono nawet, że
z tęsknoty postradała zmy-
sły. Nie zważała nawet na
kaprysy pogody.

Wraz z nią cierpieli też
jej rodzice. Nie taką przy-
szłość jedynego dziecka
sobie wyobrażali. W końcu
ojciec udał się po poradę
do człowieka uznawanego
powszechnie przez ówcze-
snych gdańszczan za mędr-
ca. Ten, dowiedziawszy
się, z jakim kłopotem do
niego przychodzi, zaczął w
swoich myślach kreślić
sylwetkę zwróconej na
wschód panny klęczącej na
szczycie piaszczystej wy-
dmy, ze złożonymi do mo-
dlitwy dłońmi. Ależ tak!
Przypominała mu kontury
Bałtyku widziane w oficy-
nie znanego gdańskiego
drukarza. Właśnie odbijał
na czerpanym papierze
sporego formatu mapę tej
części kontynentu, staran-
nie opracowaną przez mi-
strza kartografii.

Wiedział też, że Agnes
postąpiła tak, jak jej dykto-
wało serce. Zaczął więc z
pomocą wielkiej szklanej
soczewki przypatrywać się
tej części morza, gdzie
Bałtyk wyobrażony jako
klęcząca panna mógł mieć
serce.

- Tu musicie szukać Al-
bina, o ile jeszcze żyje -

powiedział kupcowi mę-
drzec, wskazując pewien
punkt.

Ten, niewiele się zasta-
nawiając, przekazał odpo-
wiednie namiary kapita-
nom swoich statków han-
dlowych, którzy natych-
miast ruszyli na ratunek.

Pomoc przyszła w samą
porę. Odnaleźli nieprzy-
tomnego Albina, którego
wyziębione ciało od paru
dni dryfowało po wodach
Bałtyku na kawałku drew-
nianej burty. Tylko tyle zo-
stało z jego łodzi. Przez ca-
łe tygodnie wracał do sił w
szpitaliku przy Długich
Ogrodach, noszącym imię
patronki Kaszub - świętej
Barbary. A gdy go tam od-
wiedziła promieniejąca ze
szczęścia Agnes, oboje po-
stanowili już na zawsze
pozostać w grodzie nad
Motławą. Tutaj założyli ro-
dzinę i ufundowali dla ko-
ściółka w Smołdzinie
dzwon wdzięczności za
ocalone życie. Odlany
przez gdańskiego ludwisa-
rza Michała miał pierwot-
nie trafić do innej zupełnie
świątyni, lecz wojna pół-
nocna pokrzyżowała wiele
planów. Do dzisiaj służy
tamtejszym wiernym.
Również i tym razem ka-
szubski Smętek musiał
przegrać z ludźmi, którym
pragnął zaszkodzić.

Agnes i Albin doczekali
się sporej gromadki dzieci.
Każde z nich dobrze znało
historię poznania się ich
rodziców. Jeden z wnuków
tak bardzo się do niej przy-
wiązał, że postanowił ja-
koś utrwalić choćby frag-
ment opowieści. Będąc
właścicielem okazałego
dworu na gdańskiej Ol-
szynce, kazał ścianę pała-
cowej sieni ozdobić jedy-
nym w swoim rodzaju ma-
lowidłem. Widać je w peł-
nej krasie z salonu na pię-
trze po otwarciu korytarzo-
wych drzwi. To nawiązanie
do udanego połowu ryb
przez Albina po tym, jak
po raz pierwszy ujrzał
swoją Agnes. Obraz ścien-
ny szczęśliwie przetrwał
do naszych czasów. Kto
wie, może to właśnie przy
nim pastor Lorek wszystko
to opowiedział zacnemu
Mrongowiuszowi? A może
wcale tak nie było?

Jerzy SampDom galeriowy przy ul. Świętej Trójcy w Gdańsku (pocztówka, początek XXwieku)
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Dzięki uprzejmości p.
mec. Ryszarda Krawczyka
uzyskałem dostęp do doku-
mentów rzucających cieka-
we światło na losy niektó-
rych gdańskich zabytków
ruchomych. Dodatkowe,
niezwykle cenne informacje
zawiera gruntowny, cytują-
cy wiele źródeł artykuł dr.
Wojciecha Walanusa „Zagi-
nięcie Pięknej Madonny to-
ruńskiej rekonstrukcja wy-
darzeń”, dostępny także w
internecie. Wszystkie te in-
formacje mogą ułatwić
ustalenie obecnego miejsca
pobytu obiektów uznanych
dziś za zaginione. Pierw-
szym z dokumentów jest pi-
smo ówczesnego generalne-
go konserwatora zabytków
Saksonii Hermanna Gie-
saua do nadburmistrza mia-
sta Halle i kierownictwa
tamtejszego muzeum w
Zamku Maurycego (Morit-
zburgu), datowane 12
czerwca 1945 roku, a więc
niewiele ponad miesiąc po
kapitulacji hitlerowskiej
Rzeszy. Pismo dotyczy „Po-
wrotu dzieł kultury z miej-
sca ewakuacji w Bösenbur-
gu do Halle”.

Oto przekład jego treści:
„W miejscu ewakuacji w
Bösenburgu są ukryte
obiekty kultury pochodzące
z terenu Prus Zachodnich,
w szczególności z Gdańska.
Chodzi o 13 skrzyń, które
zostały swego czasu z ini-
cjatywy gdańskiego kon-
serwatora nadrajcy budow-
lanego Vollmara przewie-
zione ciężarówką do
Bösenburga i złożone w ja-
skini II. Kilka skrzyń nie-
dawno zostało wyłamanych
przez plądrowników i za-
pewne obrabowanych przez
nieznanych sprawców. W
każdym razie zawartość
wyłamanych skrzyń leżała
rozrzucona dookoła w ja-
skini. Chodzi tu głównie o
przedmioty z trybowanego
srebra o częściowo sakral-
nym, częściowo świeckim
charakterze, jak np. mon-
strancje, chrzcielnice,
dzbanki, puszki, dzbany,

zastawy stołowe itp. z XV
do XIX w.

W porozumieniu z p.
Bargiem, któremu zarząd
wojskowy polecił zwrot
obiektów kultury z Bösen-
burga, kazałem leżące do-
okoła w rozproszeniu
przedmioty 6 czerwca 1945
roku spakować z powrotem
do splądrowanych skrzyń.
Zawartość dwóch wielkich
skrzyń została umieszczona
w wysokim na ok. 2 m rega-
le (własność konserwatora
prowincji). Wydaje się, że z
cennych sreber skradziono
tylko niewiele. Żeby zapo-
biec ponownemu splądro-
waniu, w dniu 8 czerwca
przewieziono zachodnio-
pruskie lub gdańskie dzieła
kultury do Halle, do zamku
Moritzbuirg i wstawiono w
dolnej kondygnacji okrągłej
baszty południowo-
-wschodniej. Jest to 10
skrzyń i wspomniany regał
wypełniony srebrami. Tylko
jedna jedyna skrzynia ważą-
ca ok. 7 centnarów (350 kg),
zawierająca tzw. Piękną
Madonnę z kościoła św. Ja-
na w Toruniu, wykonana z
kamienia, pozostała w
bösenburskiej jaskini.

Ponieważ na razie zwrot
ewakuowanych dzieł do
Gdańska nie jest możliwy,
chciałbym zaproponować,
aby te dzieła zostały powie-
rzone jako zamknięty od-
dział w depozyt Muzeum
zamku Moritzburg, dopóki
później nie będzie podjęta
decyzja o dalszych losach
skarbów sztuki. Najważ-
niejsze będzie obecnie spo-
rządzenie dokładnego in-
wentarza zawartości skrzyń.
Spis skrzyń, przekazany mi
swego czasu przez gdań-
skiego konserwatora, za-
wiera tylko dane sumujące,
oczywiście cenne jako
punkt wyjścia. Wykaz
brzmi:

1). „Piękna Madonna” z
Torunia, kościół św. Jana,
skrzynia 125/80/80 (skrzy-
nia waży ok. 7 centnarów i
pozostaje w jaskini II).

2). Świecznik uchylny z
Gdańska, kościół Mariacki,
z głównego ołtarza. Skrzy-
nia 180/80/80; 5 centnarów.

3). Misa chrzcielna z No-
wego, kościół ewangelicki
(skrzynia 70/60/50).

4). Blakier w opakowa-
niu z kościoła św. Jana w
Gdańsku (skrzynia
180/135/25).

5). Gdańskie srebra, 2

skrzynie po 120/75/75
oznaczone K.G.M. 1 i 2.

6). Skarb Czarnogło-
wych, 6 skrzyń oznaczo-
nych Schw. 1-6.

7). Porcelana, 1 skrzynia
(nr 17). Oznaczona K.G.M.
Porz. 4”.

Dalej autor pisma prosi
o przekazanie mu spisu, gdy
będzie gotowy, oraz po-
twierdzenia przyjęcia
skrzyń. Pod słowem „jaski-
nia” należy rozumieć pod-
ziemne wyrobiska starego
kamieniołomu pod Bösen-
burgiem, ok. 30 km na pół-
nocny zachód od Halle. By-
ły trzy takie komory, za-
mknięte zamkami, wejście
znajdowało się na gruntach
rolnika Hermanna Nonnen-
berga. Do dalszych losów
gdańskich skarbów przej-
dziemy później. Niektóre
obiekty wróciły do Gdań-
ska. Pięknej Madonny z To-
runia nie udało się odna-
leźć, wiemy tylko, że zabra-
li ją stamtąd Rosjanie.
Skarb Bractwa Czarnogło-
wych (z Rygi) jest dziś w
Bremie. Trzeba pamiętać,
że tereny te najpierw (w po-
łowie kwietnia 1945 roku)
opanowali Amerykanie. Do
strefy sowieckiej trafiły w
lipcu, po wymianie za Ber-
lin Zachodni.

Andrzej Januszajtis

ZamekMoritzburg wHalle

Odtworzony od fundamentów Dwór Czarnogłowych w Rydze

Gdańskie zabytki
pozaGdańskiem (14)



Wciąż mamy jeszcze la-
to! Oznacza to obfitość
warzyw i owoców w skle-
pach czy na targowiskach,
które warto zatrzymać
możliwie jak najdłużej na
naszych stołach. Zwłasz-
cza że właśnie teraz może-
my wybierać i przebierać
w świeżych, zdrowych se-
zonowych składnikach.
Wciąż pozostają one w za-

sięgu ręki, nieocenione dla
naszego zdrowia, świeże,
pachnące zielone produk-
ty: wiele gatunków sałat,
szpinak, jarmuż, kapusta,
natka, brokuły i zioła.
Jedzmy buraki, ziemniaki,
cukinię i inne dyniowate,
nie możemy przegapić se-
zonu na pomidory i papry-
kę, teraz właśnie są najlep-
sze i mają wielki kulinarny
potencjał oraz cenne war-
tości odżywcze. Mając
ochotę na coś słodkiego,
sięgajmy po jabłka, grusz-
ki, śliwki, morele, brzo-
skwinie. Jedzmy jak naj-
więcej warzyw i ryb, a
mięso tylko przy szczegól-
nych okazjach. Chodzi bo-
wiem o to, by na co dzień
odżywiać się zdrowo, ko-
rzystać z dobrodziejstw se-
zonowej kuchni, a tylko
czasem sobie trochę pofol-
gować.

Nie każdy zdaje sobie
sprawę z tego, że nasz or-
ganizm ściśle współpracu-

je z otaczającą nas przyro-
dą i przemianami, jakie w
niej zachodzą, a także ma
inne wymagania i potrzeby
latem, jesienią i zimą… A
my, chociaż często o tym
zapominamy, jesteśmy nie-
rozłączną częścią przyro-
dy. Matka natura niegdyś
miała o wiele większy
wpływ na nasze życie, po-
trzeby, poczynania i… ja-
dłospis. Niestety, nasz styl
życia radykalnie zmienił
się w ciągu ostatnich kilku-
dziesięciu lat i to nieko-
niecznie na lepsze. A za-
tem, aby dbać o zdrowie,
mieć wpływ na kondycję
fizyczną i psychiczną, a
także właściwy stan naszej
skóry, włosów, paznokci,
dobre samopoczucie, od-

porność na infekcje, ale
także na codzienny stres,
warto obserwować przyro-
dę i poznać pewne jej zasa-
dy. Niegdyś jadło się tylko
to, co dawała ziemia i
oczywiste było więc, że
każda pora roku wiązała
się z odmiennym jadłospi-
sem. I tym razem specjali-
ści od żywienia i dietetyki
są zgodni - wraz ze zmianą
pory roku należy zmodyfi-
kować codzienną dietą,
wprowadzić produkty se-
zonowe, więcej dań spoży-
wać serwowanych na cie-
pło, ale wzbogacać je w
świeże warzywa i pełne
witamin owoce, wybierać
produkty pełnowartościo-
we, zarówno z grupy wę-
glowodanów, białek, jak i
tłuszczów. Oczywiście,
unikać należy potraw tłu-
stych, ciężkostrawnych,
smażonych, dużych ilości
słodyczy i wyrobów mącz-
nych, gotowych półpro-
duktów, dań wysoko prze-

tworzonych i pozbawio-
nych wartości odżyw-
czych. Pamiętajmy rów-
nież o orzechach, zarówno
włoskich, laskowych, bra-
zylijskich, migdałach,
pestkach dyni, ziarnach
słonecznika i codziennej
porcji błonnika, ponieważ
zawierają one duże ilości
witamin i minerałów nie-
zbędnych dla zdrowia fi-
zycznego i psychicznego,
między innymi magnez,
żelazo, selen, cynk, wapń,
jod, potas, witaminy A, z
grupy B oraz C.

W okresie jesiennym
najzdrowsza będzie zatem
dieta skomponowana z du-
żej ilości rodzimych wa-
rzyw i owoców: sałaty,
marchwi, buraków, kapu-

sty, fasoli i innych strącz-
kowych, pomidorów, pie-
truszki, cukinii, patisonów,
kabaczków, pysznej dyni,
jarmużu, brukselki, cebuli,
kiszonej kapusty i ogór-
ków, jabłek, gruszek, śli-
wek... darów naszej strefy
klimatycznej. A witaminy i
minerały w nich zawarte
stanowią iskry zapłonowe
dla naszego organizmu, re-
gulują przemianę materii,
szczególnie w komórkach
nerwowych, mięśniach i
gruczołach dokrewnych.
Warzywa i owoce powinny
być stałym elementem każ-
dego posiłku i stanowić
przynajmniej 1/3 całego
pożywienia. Są one także
naturalnymi antybiotyka-
mi, które chronią nasz or-
ganizm przed niektórymi
nowotworami, chorobami
serca, wzmacniają system
immunologiczny, chronią
nas przed przeziębieniami,
złym samopoczuciem, sta-
nami depresyjnymi, niedo-

żywieniem witaminowym,
a nawet przed anemią.

Jesień jest najlepszym
okresem, aby na co dzień
wprowadzić zasady zdro-
wego stylu życia. Warto
wykorzystać dyniowate w
naszej kuchni, a te uniwer-
salne warzywa o wszech-
stronnym kulinarnym za-
stosowaniu możemy przy-
gotować w postaci puree,
pysznej zupy, sałatki, far-
szu, jako dodatek do spa-
ghetti, mięs, sałatek, a na-
wet do ciast, deserów i lo-
dów. Dynia ma bardzo ni-
ską wartość kaloryczną
(zaledwie 27 kcal w 100 g
miąższu), szybko nasyca,
jest łatwa w przygotowa-
niu, wdzięczna kulinarnie,
pysznie smakuje, zawiera

wiele wartościowych
składników odżywczych:
dużą ilość błonnika pokar-
mowego, beta-karoten,
chroniący przed wolnymi
rodnikami, sporo potasu
oraz kwas foliowy, wapń,
magnez, żelazo, a także
witaminy: A, PP, C, B1,
B2. Pestki dyni mają wyso-
ką zawartość cynku oraz
lecytyny, zwiększają prze-
mianę materii oraz wpły-
wają korzystnie na czyn-
ność mózgu. Olej z pestek
dyni tłoczony na zimno,
oprócz mnóstwa witamin i
minerałów, zawiera też fi-
tosterole, substancje obni-
żające poziom cholesterolu
i zwalczające wolne rodni-
ki. Surowy miąższ dyni
jest raczej wodnisty i po-
zbawiony smaku. Dopiero
po ugotowaniu lub piecze-
niu, a także doprawieniu i
wkomponowaniu w danie
nabiera smaku i charakte-
ru.

Maria Fall-Ławryniuk
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