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reklama

UUpami´tniajàce zmar-
twychwstanie Jezusa Chry-
stusa Âwi´ta Wielkanocne
sà najstarszymi i najwa˝-
niejszymi uroczystoÊciami
chrzeÊcijaƒskimi. Wielki
Tydzieƒ, poprzedzajàcy
Wielkanoc, stanowi czas
przypominania wydarzeƒ
najbardziej istotnych dla
chrzeÊcijan. Szczególny
jest okres Triduum Pas-
chalnego, czyli wieczór w
Wielki Czwar-
tek, Wiel-
ki Piàtek,
Wielka
Sobota i
Wielka
Niedzie-
la Zmar-
twych-
wstania,
b´dàca
pierw-
szym
dniem Âwiàt
Wielkanoc-
nych.

Ze wielkanocnym Êwi´-
towaniem ∏àczy si´ wiele
zwyczajów, w tym kulinar-
nych, kultywowanych do
dziÊ. Sà nimi m. in. Êniada-
nie wielkanocne,Êwi´cone,
nazwane te˝ Êwi´conkà
czy ozdobne pisanki z ku-
rzych i innych jaj ptasich.
ÂÂwwii´́ccoonnkkaa 

W Wielkà Sobot´, b´dà-
cà dniem wyczekiwania na
Zmartwychwstanie spo-
czywajàcego w grobie Je-
zusa, wierni udajà si´ do
koÊcio∏a, ˝eby poÊwi´ciç
pokarmy przeznaczone na
stó∏ wielkanocny.W Polsce
zwyczaj ten kultywowany
jest od  XIV stulecia, a naj-
starszy zapisek o nim, od-
naleziony w Mszale Gnieê-
nieƒskim, pochodzi z 1300
roku.W dawnych wiekach
Êwi´cono wszystkie wiktu-
a∏y przeznaczone na wiel-
kanocny stó∏. Dlatego te˝
proboszczowie dokonywa-
li tego w dworach szla-
checkich i w pa∏acach
mo˝nych. Wymaga∏o to
czasoch∏onnych objazdów
parafii i biskupi nakazali
Êwieciç ˝ywnoÊç tylko w

koÊcio∏ach. W wiejskich
parafiach wszystkie pro-
dukty spo˝ywcze przywo-
˝ono do koÊcio∏ów w ko-
szach. DziÊ do koÊcio∏ów
przynosi si´ symbolicznà
iloÊç ˝ywnoÊci w ma∏ych
koszykach, zwanych wiel-
kanocnymi. Mogà jà Êwi´-
ciç kap∏ani, diakoni, akoli-
ci i za zgodà biskupa or-
dynariusza - lektorzy.Po
odmówieniu modlitwy,
pob∏ogos∏awieniu i
pokropieniu pokar-
mu Êwi´conà wodà,
staje si´ on Êwi´-

conkà.

WWiieellkkaannooccnnyy
kkoosszzyykk

Koszyk wielkanocny,
najlepiej z wikliny, przy-
straja si´ bukszpanem i
nakrywa bia∏à serwetkà.
Umieszcza si´ w nim
chleb, jajka - jako symbol
nowego ̋ ycia, figurk´ ba-
ranka, symbolizujàcego
um´czonego Chrystusa i
sól, chroniàcà ˝ywnoÊç
przed zepsuciem.

Do koszyka powinno
w∏o˝yç si´ tak˝e do po-
Êwi´cenia inne wiktua∏y,
które znajdà si´ na wiel-
kanocnym stole -  w´dli-
n´, chrzan, pieprz, ser i
ciasta. DziÊ firmy piekar-
niczo-cukiernicze oferu-
jà wypieki i wyroby cu-
kiernicze, dostosowane
do niedu˝ej pojemnoÊci
koszyka.

Sà to chlebki, ma∏e
babki wielkanocne oraz
figurki baranka wypie-
czone z ciasta chlebowe-
go lub dro˝d˝owego albo
uformowane z cukru,
czekolady czy marcepa-
nu.

SSttóó∏∏ wwiieellkkaannooccnnyy
Stó∏ powinien byç na-

kryty bia∏ym obrusem i
ozdobiony Êwiàtecznà de-
koracjà w postaci ga∏àzek
bukszpanu i bazi, baranka
wielkanocnego z czerwonà
choràgiewkà,z krzy˝ykiem
oraz u∏o˝onych na talerzu
pisanek. Na stole wielka-

nocnym winna zna-
leêç si´ równie˝

Êwi´conka. Na
osobnym tale-
rzu uk∏ada si´
jajka pokrojo-
ne na çwiartki,
posypane solà i
pieprzem,
przygotowane
do podzielenie

si´ ni-

mi
przez
zasiadajà-
cych do Ênia-
dania. Obok zastawy, na
stole ustawia si´ salaterki i
pó∏miski ze Êwiàtecznymi
potrawami oraz ciastami.

ÂÂnniiaaddaanniiee wwiieellkkaannooccnnee

Wielki Post koƒczy
Wielka Niedziela Zmar-
twychwstania. W tym
dniu, po powrocie do do-
mu z uroczystej, porannej
mszy Êwi´tej, spo˝ywa si´
Êniadanie wielka-
nocne przy
wielka-
noc-
nym
sto-
le.

Uroczyste posilanie si´
ma przypominaç o tym, ˝e
dniu Zmartwychwstania
Jezus zasiad∏ do sto∏u z
swoimi uczniami z
Emaus, ˝eby spo˝yç z ni-
mi posi∏ek, umacniajàc
ich w wierze. Uroczyste
Êniadanie w niedziel´
wielkanocnà poprzedza
dzielenie si´ poÊwi´co-
nym jajkiem i sk∏adanie
˝yczeƒ. Gdy zasiàdziemy
do sto∏u, przypominamy
sobie s∏owa Êw. Paw∏a:
„Czy jecie, czy pijecie, czy
co innego czynicie,
wszystko na chwa∏´ Bo˝à
czyƒcie“.

CCiiaassttaa nnaa ssttoollee
wwiieellkkaannooccnnyymm

Na Êwiàtecznym stole
powinny byç staropol-

skie ciasta. Mogà
byç one do-

mowego
wypieku al-

bo zakupione
w firmach cu-

kierniczych, majà-
cych wielopokoleniowe

tradycje w ich wypieka-
niu. Do ciast wielkanoc-
nych nale˝à babki dro˝-
d˝owe i mazurki, a tak˝e
serniki, makowce i pierni-
ki. Babki, zwane babami
wielkanocnymi, sà wyso-
kie, z rodzynkami i lukro-
wane. Ozdobne mazurki,
b´dà polskim przysma-
kiem wielkanocnym, wy-
pieka si´ ze s∏odkiego,
cienkiego i kruchego cia-
sta, majàcego formy pro-

stokàtne lub owal-
ne. Pokrywa si´

je najcz´Êciej
masà o ró˝-
nych sma-
kach, oble-
wa bia∏ym

albo
barw-
nym lu-
krem
oraz
deko-
ruje

bakalia-
mi, kan-

dyzowany-
mi owocami i

konfiturami.

((JJAASS))

WWielkielkanocneanocne
śświęcone więcone 

Wielkanocna
oferta firmy
„Pellowski”

a mazurki:
tradycyjne, bakaliowe,

marcepanowe, czekoladowe
a baby, babki, babeczki: dro˝d˝owe,

piaskowe i w∏oska panettone
a barany i baranki chlebowe

a zajàce maÊlane i marcepanowe
a babeczki i chlebki do Êwi´conki
a kurczaczki marcepanowe

Przyjmujemy ju˝ zamówienia na Êwiàteczne wypieki
i wyroby cukiernicze we wszystkich naszych sklepach.
Zamówienia mo˝na sk∏adaç równie˝ telefonicznie
tteell.. nnrr ((00 5588)) 330011 4455 2200

PPiieekkaarrnniiaa –– CCuukkiieerrnniiaa „„PPeelllloowwsskkii”” GGrrzzeeggoorrzz PPeelllloowwsskkii
uull.. PPooddwwaallee SSttaarroommiieejjsskkiiee 8822,, 8800--884444 GGddaaƒƒsskk

tteell.. ((00 5588)) 330011 4455 2200,, ffaaxx 330011 0044 2244

Nasza firma jest rzemieÊlniczym przedsi´biorstwem rodzinnym,
funkcjonujàcym od 87 lat, w tym od 64 lat - w historycznym centrum
Gdaƒska, przy ul. Podwale Staromiejskie 82. Produkcja piekarnicza
i cukiernicza oparta jest na tradycyjnych oraz w∏asnych,
wypróbowanych recepturach i technologiach, przy
wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i urzàdzeƒ. Stosujemy
surowce naturalne o wysokiej jakoÊci.Obecnie nasza szeroka
oferta produkcyjna obejmuje: ró˝nego rodzaju i smaku

chleb i bu∏ki oraz inne wyroby piekarnicze, pieczywo
i wyroby - cukiernicze, ciastka i ciasta, w tym torty.W

ramach us∏ug, na zamówienie, wykonujemy
i dostarczamy pod wskazany adres,

okolicznoÊciowe torty i inne ciasta.

NNiieecchh zzmmaarrttwwyycchhwwssttaa∏∏yy JJeezzuuss
uummooccnnii nnaass ww wwiieerrzzee,,

nnaaddzziieeii ii mmii∏∏ooÊÊccii

W wielkanocnym koszyku
Mnóstwo smako∏yków

Pachnàcych, rumianych

PrzeÊlicznie podanych

Babka pachnie wiosnà

W´dzonka Êwi´tami

Wszyscy bliscy w Êwi´ta

Spotykajà si´ z nami

Niech nam na te Êwi´ta

Wszystkiego dostaje

A noc zmartwychwstania

Nadziei dodaje

Z okazji Âwiàt Wielkiej Nocy ˝yczymy wszyst-
kim naszym Klientom wszelkiej pomyÊlnoÊci,
zdrowia, radoÊci i smacznego jajka na suto za-
stawionym stole wielkanocnym

KKaattaarrzzyynnaa ii GGrrzzeeggoorrzz PPeelllloowwssccyy
PPiieekkaarrnniiaa -- CCuukkiieerrnniiaa „„PPeelllloowwsskkii““

GGrrzzeeggoorrzz PPeelllloowwsskkii
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TTak jak przed wiekami, na
polskich sto∏ach wielka-
nocnych nie mo˝e zabrak-
nàç wybornych, staropol-
skich ciast - bab wielka-
nocnych, mazurków, ser-
ników i makowców,a tak˝e
- wielkanocnych tortów.
Ich wypiekanie oraz przy-
gotowywanie ró˝nych po-
traw i gotowanie jaj w
Wielki Piàtek by∏o zapo-
wiedzià nadchodzàcego
zakoƒczenia postu. W
dawnych czasach, gdy
rodziny by∏y bardzo
liczne, ogromne ilo-
Êci ciast wypieka-
no w domach.
DziÊ wielkanoc-
ne, s∏odkie sma-
ko∏yki najcz´-
Êciej kupuje si´
w zak∏adach
piekarniczo-
cukierniczych,
wytwarzajà-
cych je wed∏ug
tradycyjnych
receptur.
BBaabbaa
nnaa ppiieerrzzyynniiee

Z wypiekaniem
wielkanocnych bab
wiàza∏ si´ nigdyÊ zwy-
czaj zamykania si´ w
kuchni gospodyni i jej po-
mocnic.W czasie przygoto-
wywania ciasta dro˝d˝o-
wego i jego wypiekania go
w formach, nie móg∏ byç
obecny ˝aden m´˝czyzna.
Dlatego te˝ panie zamyka-
∏y drzwi na klucz albo pod-
piera∏y je dràgiem. Baby
wypiekano z ciasta, do któ-
rego wyrobienia wykorzy-
stywano najlepsze surowce
i to w du˝ych iloÊciach, bo
zdarza∏o si´, ˝e wbijano do
niego nawet sto jajek! Do
ciasta dodawanie tak˝e
rozcieƒczony wódkà sza-
fran i sklarowane, Êwie˝e
mas∏o. Upieczenie puszy-
stej, mi´kkiej i zachowujà-
cej wilgotnoÊç baby nie by-
∏o ∏atwe. Ciasto musia∏o

wyrosnàç w cieple, a naj-
mniejsze jego och∏odzenie
grozi∏o, ˝e z pieca wyjmie
si´ bab´ z zakalcem. Co
prawda starano si´ t∏uma-
czyç nieudany wypiek nie-
w∏aÊciwym po∏o˝eniem
ksi´˝yca czy innymi
niezwyk∏ymi
zjawi-

skami, ale
to i tak nie przy-
nosi∏o  gospodyni chluby.

Obok bab dro˝d˝owych,
szczególnymi smako∏yka-
mi wielkanocnymi by∏y de-
likatne baby parzone. ˚ó∏t-
ka dodawane do ciasta
dro˝d˝owego przecierano
razem z cukrem przez sito,
a nast´pnie d∏ugo ucierano
w garnku zanurzonym w
ciep∏ej wodzie. Po wypie-
czeniu, baby pozostawa∏y
krótko w formach. Potem
wyjmowano je i uk∏adno
na pierzynach nakrytych
bia∏ymi obrusami, aby ca∏-
kowicie ostyg∏y.

CCiiaassttoo zz ttuurreecckkiimm
rrooddoowwooddeemm

Mazurki, wbrew nazwie,
niewiele majà wspólnego z
Mazurami.Ciasto to,od kil-
ku wieków zadomowione

w naszej narodowej
tradycji

ku-

linar-
nej, ma po-

chodzenie tureckie. Wiek
XVII by∏ okresem wojen
polsko - tureckich. Polskie
poselstwa odbywa∏y po-
dró˝e do Turcji, natomiast
w latach wstrzymywania
dzia∏aƒ wojennych pomi´-
dzy Rzeczpospolità Obojga
Narodów a imperium otto-
maƒskim kwit∏ handel. Na
ziemie polskie trafi∏o wiele
s∏odyczy i bakalii, w któ-
rych lubowali si´ Turcy i
inne ludy Orientu. Ciasto
pokryte kajmakiem oraz
daktylami, migda∏ami, ro-
dzynkami, figami i owoca-

mi kandyzowanymi da∏o
poczàtek mazurkom. W
Polsce kajmak ma nieco in-
nà postaç ni˝ w krajach
orientalnych, bo jest g´stà,
twardniejàcà masà, którà
wytwarza si´, gotujàc mle-
ko z cukrem, wanilià i roz-
ciera z mas∏em.Ma on bar-
w´ bràzowà, b´dàcà efek-
tem karmelizacji cukru.

W minionych wiekach
na zastawianie sto∏ów

Êwiàtecznych mazur-
kami z masà kajma-

kowà i bakaliami
staç by∏o magna-
tari´, szlacht´ i
bogate miesz-
czaƒstwo.
Dopiero w
drugiej po-
∏owie XIX
wieku, gdy
upo-
wszechni∏
si´ cukier
(z buraków
cukrowych),

a bakalie z
kolonii sta∏y

si´ dost´pne,
mazurki pojawi-

∏y si´ równie˝ na
sto∏ach niezamo˝-

nych ludzi.DziÊ trud-
no by∏oby policzyç re-

ceptury, formy, samki i ro-
dzaje zdobienia mazurków,
wypieczonych zwykle z
kruchego,cienkiego ciasta.
WWiieellkkaannooccnnee ttoorrttyy

Torty wielkanocne nie
sà ciastami zbyt popular-
nymi na Êwiàtecznych sto-
∏ach, chocia˝ trafi∏y do Pol-
ski z W∏och ju˝ w XVI wie-
ku. Zwyczaj wypiekania i
sporzàdzania na Êwi´ta
tych wykwintnych ciast
biszkoptowych, przek∏ada-
nych masami kremowymi
o ró˝nych smakach i nimi
zdobionymi, wprowadzi∏a
królowa Bona Sforza, ˝ona
króla Zygmunta Starego.
Królowa sprowadzi∏a
naWawel w∏oskich kucha-
rzy, którzy wprowadzili
do polskiej kuchni wiele
potraw,ciast i deserów oraz
oliwki,cytrusy i inne owoce
egzotyczne, „w∏oszczyzn´",
czyli warzywa.

Z dworu królewskiego
w∏oskie potrawy i zwyczaje
kulinarne przej´∏a naj-
pierw magnateria, a potem
– szlachta. Miko∏aj Rej, na-
rzeka∏ na te w∏oskie „roz-
maite przysmaki, co je sa-
pory zowià, na potrzàski
rozliczne, ˝ufeczki, wy-
myÊlne pieÊcide∏ka, poz∏o-
ciste g∏ówki, torty...”. Obec-
nie jedynie nazwa „w∏osz-
czyzna” przypomina o du-
˝ym wp∏ywie, jaki na naszà
kuchni´ wywar∏a ksi´˝-
niczka przyby∏a z Italli, aby
poÊlubiç Zygmunta Stare-
go.

((JJAASS))

Staropolskie ciasta
wielkanocne Stare

receptury ciast
wielkanocnych

MMaazzuurreekk bbaakkaalliioowwyyMMaazzuurreekk bbaakkaalliioowwyy
Ciasto: 20 dag màki, 10 dag mas∏a, jajko

Masa: 20 dag cukru pudru, 3 bia∏ka, sok z cytryny,
10 dag skórki pomaraƒczowej sma˝onej,1 ∏y˝eczka wani-
lii, goêdzików i cynamonu, szklanka màki ziemniaczanej,
20 dag fig albo daktyli,20 dag rodzynków,20 dag migda∏ów.

ZgnieÊç kruche ciasto z podanych sk∏adników,rozwa∏-
kowaç placek i podpiec w ciep∏ym piekarniku. Z cukru,
bia∏ek i soku z cytryny utrzeç lukier. Figi lub daktyle po-
krajaç, rodzynki (bez pestek) umyç i osuszyç, migda∏y
sparzyç i przepuÊciç przez maszynk´, skórk´ pomaraƒ-
czowà pokrajaç, przyprawy korzenne ut∏uc i posiekaç.
Wymieszaç utarty lukier z bakaliami i màkà ziemniacza-
nà, roz∏o˝yç mas´ na kruchym cieÊcie (na wpó∏ upieczo-
nym) i wstawiç do piekarnika.

SSeerrnniikk ssppeeccjjaallnnyySSeerrnniikk ssppeeccjjaallnnyy

Sk∏adniki:1 kg sera,10 dag mas∏a,10 êó∏tek,25 dag cu-
kru, laska wanilii, olejek rumowy, 5 dag migda∏ów, 15 dag
rodzynków, 10 bia∏ek

Ser przepuÊciç dwa razy przez maszynk´ i ucieraç
z mas∏em.Wbijaç po jednym ̋ ó∏tku,dodajàc 3 / 4 przewi-
dzianej iloÊci cukru oraz utarte migda∏y, olejek rumowy
i rozdrobnionà wanili´. Na koƒcu dodaç rodzynki; lekko
domieszaç ubite na sztywnà pian´ z resztà cukru bia∏ka.
Prze∏o˝yç do wysmarowanej mas∏em i wysypanej tartà
bu∏kà formy.Wstawiç do Êrednio nagrzanego piekarnika.
Gdy ciasto zbytnio si´ zarumieni na wierzchu, nakryç je
papierem pergaminowym.

CCiiaassttoo ppaarrzzoonnee nnaa bbaabbkk´́CCiiaassttoo ppaarrzzoonnee nnaa bbaabbkk´́

Sk∏adniki:1 kg màki,2 szklanki mleka,8 ̋ ó∏tek i 2 ca∏e
jaja, 15 dag dro˝d˝y, 30 dag cukru, 15 dag mas∏a, skórka
z cytryny, laska wanilii lub cukier wanilinowy

Zaparzyç szklank´ màki wrzàcym mlekiem,zostawia-
jàc troch´ mleka, z którego zrobiç rozczyn dro˝d˝y.Wy-
mieszaç dobrze ∏y˝kà i porozcieraç grudki. Gdy troch´
przestygnie, dodaç wyroÊni´te dro˝d˝e, wymieszaç, do-
daç reszt´ màki i ciep∏ego mleka, przykryç i pozostawiç
na 30 minut, a˝eby podros∏o.Tymczasem ubiç na parze
˝ó∏tka i ca∏e jaja, wlaç je do rozczynu, wymieszaç i zosta-
wiç znów na 30 minut. Nast´pnie dodaç wanili´, skórk´
cytrynowà, szczypt´ soli i wyrabiaç, a˝ sk∏adniki dobrze
si´ z∏àczà.Wtedy dodaç cukier, stopiony t∏uszcz i wyra-
biaç dalej.Gdy ciasto b´dzie odstawa∏o od r´ki,ukszta∏to-
waç babki.
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WWielkanoc, Âwi´to Zmar-
twychwstania Paƒskiego,
to najwi´ksze Êwi´to
chrzeÊcijan. Towarzyszà
mu obrz´dy i ceremonie
koÊcielne, od wieków po-
dobne, nape∏niajàce du-
sz´ nadziejà na nasze
przysz∏e zmartwychwsta-
nie. Jak je obchodzono
w dawnym Gdaƒsku,
podpatrzy∏ w 1636 roku
sekretarz pos∏a francu-
skiego Charles Ogier
(czytaj o˝je, z akcentem
na je).

Przygotowaniem do
Wielkanocy jest okres
Wielkiego Postu.W Wiel-
kà Ârod´, która wypada∏a
wówczas 19 marca, Ogier
i pose∏ uczestniczyli w tak
zwanej ciemnej jutrzni
(bez Êwiec). W Wielki
Piàtek uczestniczy∏
w Drodze Krzy˝owej: „Po-
szliÊmy tedy do koÊcio∏a
Jezuitów na przedmieÊciu
Szkoty, gdzie widzieliÊmy
ca∏kiem ozdobny – jak
na takà miejscowoÊç
i stan ludzi – Bo˝y Grób
i pobo˝ny lud, który
zszed∏ si´ na te uroczy-
stoÊci z najbli˝szych wsi,
zw∏aszcza Polaków, bo
Niemcy bardziej przy-
lgn´li do herezji. By∏a
tam te˝ niez∏a muzyka.”

Wieczorem, u Domini-
kanów, obaj byli Êwiadka-
mi niezwyk∏ego widowi-
ska: „Utworzy∏a si´ mia-
nowicie oko∏o godziny
siódmej procesja peni-
tentów w czerwone

p∏aszcze odzianych i pol-
skie pieÊni Êpiewajàcych,
którzy koÊció∏ obchodzà,
przystajà, na ziemi´ pa-
dajà przed Bo˝ym Cia∏em
i tam si´ biczujà”. Bi-
czownicy mieli twarze za-
kryte, przywódca wystu-
kiwa∏ kijem o posadzk´
tempo uderzeƒ. Dalej
czytamy: „Podobno w Pol-
sce wielu ze znacznej
szlachty zwyk∏o si´ w cià-
gu tych dni tak dr´czyç
i biczowaç, ju˝ to publicz-
nie, ju˝ to prywatnie”.

W poÊcie uczestniczyli
tak˝e protestanci, zwani
przez Ogiera „heretyka-
mi”: „Nawet heretycy po-
szczà w ten dzieƒ i t∏um-
nie zape∏niajà swe Êwià-
tynie, wolàc (...) wstrze-
mi´êliwoÊç jednodniowà
od ca∏ego naszego wiel-
kiego postu...” W Wielkà
Sobot´: „O pó∏nocy (...)
powiód∏ nas najdostoj-
niejszy pose∏ znowu
do koÊcio∏a, gdzie olbrzy-
mi by∏ t∏um ludzi, tak he-
retyków jak katolików.
Cia∏o Chrystusowe z gro-
bu zabierajà i Êpiewajà
psalm: Panie, czemu si´
rozmno˝yli trapiàcy
mnie” itd. Nast´pnie od-
bywa si´ procesja, która
trzykrotnie klasztor ob-
chodzi, a przy∏àczajà si´
do tej procesji heretycy
i Êpiewajà razem z naszy-
mi ludêmi, mianowicie
z Polakami; tymczasem
grzmià i huczà b´bny
i tràby wraz z organami

i ca∏y koÊció∏ jarzy si´
nieskoƒczonymi Êwiat∏a-
mi”. Rezurekcja trwa∏a
do drugiej nad ranem.
„Nie pami´tam, ˝ebym
gdziekolwiek indziej tak
pobo˝nie podobnà noc
przep´dzi∏” – wyznaje
Francuz. W porównaniu
z tym nabo˝eƒstwa
w Niedziel´ i Poniedzia-
∏ek Wielkanocny nie zro-
bi∏y na nim wi´kszego
wra˝enia.

** ** **

O wielkanocnych zwy-
czajach ludowych trzeba
szukaç wiadomoÊci gdzie
indziej. Przed ostatnià
wojnà przeprowadzono
seri´ wywiadów ze stary-
mi mieszkaƒcami Gdaƒ-
ska i okolic, w wyniku
których w 1952 roku uka-
za∏a si´ w Niemczech
ksià˝ka Hansa Bernhar-
da Meyera „˚ycie gdaƒ-
skiego ludu” (Das Danzi-
ger Volksleben). Na ty-
dzieƒ przed Êwi´tami po-
jawia∏y si´ na targu pal-
my, z∏o˝one z kwiatów
i ga∏àzek brzozowych
i wierzbowych, czasem
tak˝e z tataraku i trzciny.
Palmy, u katolików po-
Êwi´cone w koÊciele,
u protestantów nie, trzy-
mano przez ca∏y rok
za lustrem lub obraz-
kiem.Wierzono w leczni-
czà moc bazi, które po∏y-
kano, by zapobiec goràcz-
ce. Innym zwyczajem,

zw∏aszcza na wsi, by∏o
przynoszenie „wody wiel-
kanocnej”, której równie˝
przypisywano uzdrawia-
jàcà moc. Idàc po nià
o Êwicie, nie wolno si´ by-
∏o obróciç, do nikogo ode-
zwaç, ani odpowiedzieç
na pozdrowienie, bo moc
znika∏a. Wod´ zaczerp-
ni´tà pod pràd strumyka
albo pod fal´ morskiego
przyboju, przechowywa-
no przez ca∏y rok.Wypicie
leczy∏o goràczk´, choroby
oczu itp., posmarowanie
usuwa∏o wysypk´, kom-
pres pomaga∏ na bóle
reumatyczne. Dziewcz´ta
zwil˝a∏y wodà twarz, ˝eby
byç pi´kniejsze.Wierzono
te˝, ˝e w odblaskach
s∏oƒca, odbitego od po-
wierzchni wody wielka-
nocnej widaç skaczàcego
baranka.

Wa˝nym elementem
tradycji wielkanocnej by-
∏y jajka. Do ich barwienia
s∏u˝y∏y barwniki roÊlinne.
W Niedziel´ Wielkanoc-
nà podawano je na Ênia-
danie z solà i pieprzem
oraz chlebem z mas∏em.
Robotnicy najemni otrzy-
mywali od gospodarza
mendel (15 sztuk) jaj, ˝o-
natym dodawano worek
màki, woênicy strucl´.
W miastach rozpo-
wszechnione by∏y jajecz-
ka z czekolady i marcepa-
nu. Rodzice chowali je
w ogródku lub na ∏àce,
czasem w towarzystwie
czekoladowego lub mar-

cepanowego zajàczka,
a dzieci musia∏y ich szu-
kaç. Znalezienie takiego
skarbu by∏o okazjà
do rozg∏oÊnej radoÊci.

Starym zwyczajem,
znanym ju˝ w czasach
krzy˝ackich, by∏o smaga-
nie witkami wierzbowy-
mi, od czego mo˝na si´
by∏o wykupiç. Kronikarze
informujà, ˝e wielkiego
mistrza Konrada von Jun-
gingena kosztowa∏o to 4
skojce (1/6marki) grzyw-
ny.W niektórych miejsco-
woÊciach rodzice i dzieci
smagali si´ na wzajem,
w innych ch∏opcy uderza-
li dziewcz´ta. Hans Bern-
hard Meyer wmawia
przy tym czytelnikom, ˝e
niemiecka nazwa tego
zwyczaju „Schmacko-
stern” („smagana Wielka-
noc”) pochodzi z j´zyka
staropruskiego i nie ma
nic wspólnego z Polskà,
w której zwyczaj ten jest
rzekomo nieznany. Tym-
czasem s∏owo „schmac-
ken” (w dawniejszej po-
staci „smacken”) jest
w oczywisty sposób
znacznie bli˝sze polskie-
mu „smagaç” ni˝ staro-
pruskiemu „smajoti”,
a zwyczaj smagania wiel-
kanocnego (na Niedziel´
Palmowà) by∏ niegdyÊ
rozpowszechniony w Pol-
sce; znamy go mi´dzy in-
nymi z Ma∏opolski i Ka-
szub. Pisze o palmach
znawca folkloru kaszub-
skiego Fryderyk Lorentz:

„Ucina si´ je w sobot´,
a w niedziel´ rano udaje
si´ gospodarz do sàsiada,
uderza go lekko i mówi:
Vjerzba bjije, jo nie bjij´.
„Za tydzeƒ – vjelgi dzeƒ,
za noce trze sà jastre”.
Uderzano równie˝ byd∏o.

Jak widaç obyczaje
wielkanocne w Gdaƒsku
i okolicznych wsiach nie
ró˝ni∏y si´ od staropol-
skich. Powierzchowny
polot niemczyzny nie za-
tar∏ Êcis∏ych zwiàzków
z ró˝nobarwnà mozaikà
kulturalnà dawnej Rzecz-
pospolitej, której Gdaƒsk
by∏ jednym z najÊwiet-
niejszych klejnotów.

AAnnddrrzzeejj JJaannuusszzaajjttiiss

OpowieÊci Andrzeja Januszajtisa

Wielkanoc w dawnym Gdańsku

Najdro˝sze z gdaƒskich ja-
jek – dar firmy Fabergé na
tysiàclecie miasta.

Gdaƒsk 1636 roku oczami sekretarza pos∏a francuskiego Charlesa Ogiera.
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SStrategii dzia∏ania Po-
morskiej Izby RzemieÊl-
niczej Ma∏ych i Ârednich
Przedsi´biorstw w Gdaƒ-
sku w latach 2009 - 2013
i przysz∏ym wyborom jej
nowego zarzàdu poÊwi´-
cone by∏y obrady starszy-
zny pomorskich cechów,
które 19 marca odby∏o si´
w siedzibie Powiatowego
Cechu Rzemios∏ Ma∏ych i
Ârednich Przedsi´biorstw
w Wejherowie. Uczestni-
czyli w nim Wies∏aw Szaj-
da, prezes pomorskiej
izby, Dariusz Gobis, dy-
rektor pomorskiej izby
oraz starsi i kierownicy
biur cechów.

ZZaaggrroo˝̋oonnee mmaa∏∏ee ffiirrmmyy

- Starszyzna cechowa
spotyka si´ zwykle cztery
razy w ciàgu roku, w ró˝-
nych cechach - zaznacza
Wies∏aw Szajda, prezes
Pomorskiej Izby Rze-
mieÊlniczej Ma∏ych i
Ârednich Przedsi´biorstw
w Gdaƒsku. - W obradach
tych biorà udzia∏ tak˝e
cz∏onkowie zarzàdu Po-
morskiej Izby. Przedmio-
tem obrad by∏y strategia
dzia∏alnoÊci zarzàdu w
nadchodzàcych latach i
wp∏yw, jaki b´dzie mia∏
kryzys gospodarczy na
Êwiecie na sytuacj´
wszystkich naszych ma-
∏ych i Êrednich przedsi´-
biorstw, w tym nie zrze-
szonych w cechach i izbie.

Zdaniem prezes Szajdy,
nadejÊcia za∏amania go-
spodarczego w Polsce

mo˝na spodziewaç si´ je-
sienià i b´dzie ono bardzo
g∏´bokie. Jednak skutki
spowolnienia gospodarki
sà ju˝ odczuwalne. Przed-
si´biorstwa zwalniajà
pracowników, a p∏ace pra-
wie nie rosnà, co wyha-
muje popyt wewn´trzny.
Malejà wp∏ywy bud˝etu
paƒstwa. Spada eksport
wyrobów. Niekorzystne sà
kursy walut narodowych,
na przyk∏ad funta czy ko-
rony, do euro. Powoduje to
utrat´ konkurencyjnoÊci
polskich firm na rynkach
zagranicznych. Widaç to
go∏ym okiem na promach
pasa˝ersko samochodo-
wych, utrzymujàcych po-
∏àczenia z krajami skan-
dynawskimi. Na ich po-
k∏adach samochodowych
przewozi si´ coraz mniej
ci´˝arówek z towarami.

PPiieenniiààddzzee
nnaa mmiieejjssccaa pprraaccyy

Wydaje si´, ˝e politycy
nie zauwa˝ajà oznak kry-
zysu. Paƒstwo przeznacza
ogromne Êrodki finanso-
we na odprawy dla pra-
cowników likwidowanych
przedsi´biorstw i fundu-
sze spo∏eczne. Prowadzo-
ne sà szkolenia zawodowe
stoczniowców, ale nikt nie
zastawia si´ nad tym,
gdzie majà oni potem
pracowaç. Brak wsparcia
finansowego dla przed-
si´biorstw ma∏ych i du-
˝ych czy utrudniony do-
st´p do kredytów banko-
wych, sprawia, ˝e nie two-

rzy si´ nowych miejsc
pracy dla tych, którzy tra-
cà zatrudnienie. Praco-
dawcy, je˝eli umo˝liwi si´
im prowadzenie dzia∏al-
noÊci, sami przeszkolà
pracowników. Pieniàdze
potrzebne sà na wdra˝a-
nie nowych technologii,

co zwi´kszy konkurencyj-
noÊç naszych firm, i na
nowe stanowiska pracy.

Prezes Szajda zazna-
cza, ˝e obecnie zagro˝e-
niem dla ma∏ych i Êred-
nich przedsi´biorstw,
do których nale˝à firmy
rzemieÊlnicze, sà zwi´k-

szajàce si´ koszty pro-
dukcji i wykonywanych
us∏ug, m.in. rosnàce ceny
noÊników energii i wy-
windowane w ostatnich
latach p∏ace, co spowodo-
wa∏ niedostatek pracow-
ników. W warunkach sil-
nej konkurencji firmy nie

mogà rekompensowaç
sobie strat poprzez pod-
noszenie cen swoich pro-
duktów i us∏ug. Zatem nie
inwestujà, „przejadajàc”
majàtek.

PPrreezzeess mmaa ppoozzoossttaaçç

Grzegorz Pellowski z
Cechu Piekarzy i Cukier-
ników w Gdaƒsku powie-
dzia∏, ˝e obrady starszy-
zny cechowej w Wejhero-
wie by∏y ostatnim jej spo-
tkaniem przed Walnym
Zgromadzeniem Pomor-
skiej Izby, które odb´dzie
si´ 7 maja w Gdaƒsku.
Dlatego te˝ omawiano
propozycje sk∏adu nowe-
go zarzàdu, jaki zostanie
wybrany na kolejnà ka-
dencj´, podczas zgroma-
dzenia. Niezale˝nie od te-
go podsumowano efekty
dzia∏alnoÊci obecnego za-
rzàdu. Obradujàcy zapro-
ponowali i wst´pnie za-
twierdzili kandydatów do
nowego zarzàdu. Jedno-
g∏oÊne poparcie przedsta-
wicieli wszystkich cechów
zyska∏a kandydatura pre-
zesa Szajdy na nast´pnà
kadencj´.

- W trakcie obrad pa-
nowa∏a szczególna, ro-
dzinna atmosfera - pod-
kreÊla Pellowski. - Mówi-
liÊmy bardzo szczerze o
sprawach nurtujàcych
pomorskie rzemios∏o. Po-
niewa˝ powstaje coraz
wi´cej ró˝nych organiza-
cji zrzeszajàcych przed-
si´biorców, problemem
jest mniejsza ni˝ dawniej
liczba cz∏onków cechów i
naszej Izby. Zatem zada-
nie, które sobie postawili-
Êmy i które b´dzie musia∏
realizowaç przysz∏y za-
rzàd, stanowiç ma utrzy-
manie przez Izb´ pozycji
silnej organizacji samo-
rzàdu gospodarczego i
pozyskiwanie nowych
cz∏onków. UtworzyliÊmy
ju˝ i rozwijamy Pomor-
skie Szko∏y Rzemios∏ w
Gdaƒsku i chcemy, aby w
przysz∏oÊci powsta∏a Wy˝-
sza Szko∏a Rzemios∏. Te i
inne inicjatywy, jak choç-
by wznowienie dzia∏alno-
Êci Banku Rzemios∏a,
wspierajàcego firmy rze-
mieÊlnicze, powinny
przyczyniç si´ do ugrun-
towania znaczenia izby,
jako reprezentanta Êrodo-
wiska pomorskich rze-
mieÊlników oraz przed-
si´biorców prowadzàcych
ma∏e i Êrednie firmy.

JJaacceekk SSiieeƒƒsskkii

O sytuacji pomorskiego rzemios∏a w Wejherowie

Obradowała
starszyzna cechowa
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Najstarsza i najwi´ksza organizacja samorzàdu gospodarczego
na Pomorzu. Zrzesza cechy wielobran˝owe i bran˝owe oraz w su-
mie 2700 ma∏ych i Êrednich firm produkcyjnych, us∏ugowych oraz
mieszanych (us∏ugowo - produkcyjnych lub us∏ugowo-handlo-
wych) ró˝nych bran˝. Izba prowadzi szerokà dzia∏alnoÊç na rzecz
swoich cz∏onków, w tym szkolenia, kursy, doradztwo. wdra˝anie
mi´dzynarodowych norm jakoÊciowych ISO i HACCP oraz szkole-
nie zawodowe m∏odzie˝y i doros∏ych. Reprezentuje te˝ swoich
cz∏onków wobec lokalnych w∏adz administracyjnych i samorzàdo-
wych oraz paƒstwowych.

Wies∏aw Szajda, prezes Pomorskiej Izby RzemieÊlniczej Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw
w Gdaƒsku, którego kandydatur´ na funkcj´ prezesa w nast´pnej kadencji zatwierdzi∏a
starszyzna cechowa. Fot. Grzegorz Mehring


