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Na święta Bożego Narodzenia
firma „Pellowski“poleca

* Wyroby cukiernicze: makowce z bakaliami oraz rolady i struc-

le z makiem; pierniki miodowe, korzenne lub z bakaliami, krajanka

piernikowa i gdańskie brukowce; serniki; torty ze świątecznymi

Świąteczne wypieki firmy „Pellowski”, jak domowe

Smakowite ciasta
i smaczny chleb
S

więta Bożego Naro-
dzenia są radosnym
czasem, w którym
każda rodzina zasiada

do wieczerzy wigilijnej, aby naj-
pierw podzielić się opłatkiem i
złożyć sobie życzenia. Święta nie
mogą się obyć bez tradycyjnych
potraw oraz wypieków - chleba i
słodkich ciast. Bożonarodzenio-
wymi słodkościami są pierniki,
makowce i serniki. W okresie
przedświątecznym oferuje je
Piekarnia Cukiernia "Pellowski"
Grzegorz Pellowski w Gdańsku.

Ciasta przygotowywane przez
firmę „Pellowski” są takie, jak
domowe, czyli świeże i zdrowe.
Wytwarza się je bez ulepszaczy i
konserwantów, zgodnie z daw-
nymi, wypróbowanymi receptu-
rami. W sklepach firmowych bę-
dzie można kupować różnego
rodzaju pierniki, ciasta makowe,
serniki, torty i ciasta tortowe z
dekoracjami świątecznymi, bab-
ki oraz keksy. Ozdobą świątecz-
nych stołów mogą być wyroby
marcepanowe - figurki Mikołaje,
bałwanki i kartofelki oraz cukro-
we Mikołaje, piernikowo marce-
panowe szopki bożonarodzenio-
we i bajkowe chatki z marcepa-
nowymi figurkami. Natomiast
ozdoby choinkowe stanowią
piernikowe i cukrowe aniołki,
Mikołaje, gwiazdki, koniki, bał-
wanki, domki oraz choinki.

* * *
Wśród ciast, które powinny

znaleźć się na świątecznym sto-
le, są pierniki, serniki imakowce.
Pierniki, znane od średniowie-
cza, symbolizują bogactwo i po-
wodzenie z życiu. W dawnych
wiekach korzenie dodawane do
ciasta piernikowego, takie jak
pieprz, cynamon, imbir, karda-
mon, goździki czygałkamuszka-
tołowa, były bardzo kosztowne,
bo sprowadzano je z odległych
stron świata. Dlatego też na dro-
gie pierniki nie każdego było
stać. Ich nazwa wywodzi się od
staropolskiego słowa "pierny",
czyli pieprzny. Niegdyś piernika-
rze z Krakowa, Torunia czy

Gdańska mieli własne cechy i
pilnie strzegli sekretnych recep-
tur wyrobu ciasta piernikowego,
które osłodzone miodem i za-
prawione korzeniami musiało
leżakowaćprzynajmniej kilka ty-
godni. Obecnie pierniki, wytwa-
rzają fabryki cukiernicze i rze-
mieślnicze zakłady cukiernicze.
Mają one różne formy, w tym
bardzo ozdobne, jak słynne pier-
niki toruńskie. Niektóre są lu-
krowane lub pokrywane pole-
wami czekoladowymi albo na-
dziewane przetworami owoco-
wymi. Wytwarza się je także w
postaci krajanki piernikowej i
większych bloków przekłada-
nych warstwami marmolad.

Zgodnie z pradawna tradycją,
ciasta z makiem spożywane cza-
sie wigilijnej wieczerzy maja
przynosić domownikom zdro-
wie, dostatek i spokój na cały
rok. Mak ma zapewniać im rów-
nież spokojny sen. Panny przy-
rządzające mak na Boże Naro-
dzenie mogą liczyć na rychłe,
szczęśliwe zamążpójście.

Z Kresów Wschodnich wywo-
dzi się bardzo słodka kutia. Jej
nazwa pochodzi od słowa ukra-
ińskiego „kukkos”, czyli ziarno.
Głównymi składnikami kutii są
ugotowane ziarna pszenicy lub
jęczmienia i mak, z dodatkiem
miodu, orzechów, suszonych

owoców i bakalii.
Wśród świątecznych ciast ma-

kowych firmy "Pellowski" sąma-
kowce z bakaliami, rolady i torty
makowe. Najpopularniejsze są
jednak staropolskie, drożdżowe
strucle makowe z polewą lukro-
wą, znadzieniemsporządzonym
ze sparzonego i zmielonego ma-
ku, mleka, masła, miodu, cukru i
jajekoraz zdodatkiemrodzynek,
kandyzowanej skórki pomarań-
czowej, posiekanych lasek wani-
lii i migdałów.

Na świątecznym stole powi-
nien znaleźć się sernik. Ser sta-
nowi symbol łączności człowie-
ka z przyrodą i jego przychylno-
ści dla zwierząt domowych. Bo-
wiem jest on produktem mlecz-
nym, pochodzącym od krów,
owiec i kóz.

Firma "Pellowski" oferuje tra-
dycyjne serniki. Są to sernik kla-
sycznykrakowski, na podkładzie
z kruchego ciasta i twarogową
masą serową z rodzynkami oraz
serniki królewski z osypką kaka-
ową i zmakiem.Do ichwypieka-
nia wykorzystuje m. in. wysokiej
jakości, zmielone twarogi, mąkę,
jajka, cukier, kakao czy rodzynki.

* * *
Na okres świąteczny warto

zaopatrzyć się w pieczywo za-
chowujące dłużej przydatność
do spożycia i prozdrowotne, ale

bez dodatków polepszających i
konserwantów chemicznych.
Do takich wypieków należą róż-
ne rodzaje chleba z firmy "Pel-
lowski". Wypieka się je z ciasta
na zakwasie i na drożdżach. Do
takich należą m. in. chleby:
morski, żytni trójkątny, litewski,
razowy na miodzie, graham,
morski, kaszubski, czy wiejski.

Foremkowy chleb morski wy-
różnia wyjątkowy, dobry smak i
aromat, bo ciasto wyrabiane jest
według starych receptur z mąki
żytniej z dodatkiemmąki pszen-
nej i z niedużą ilością płatków
ziemniaczanych, soli i drożdży.

Chleb żytni trójkątny wypie-
ka się z ciasta na zakwasie wy-
robionego w 100 proc. z mąki
żytniej o średnim przemiale.
Takie pieczywo wpływa ko-
rzystnie na organizm człowie-
ka, a szczególnie na przewód
pokarmowy.

Chleb graham, zaliczany do
ciemnego pieczywa pełnoziar-
nistego, zawiera dużo witamin,
składników mineralnych, biał-
ka i błonnika. Polepsza on też
przemianę materii i zapobiega-
ją zapadaniu na nowotwory je-
lita grubego. Jego niska kwaso-
wość powoduje, że wpływa on
na prawidłowe trawienie.

Oprac. (JAS)

zdobieniami i napisami; marcepanowe kartofelki i świąteczne fi-

gurki; kostki owocowe, czekoladowe i makowe.

* Pieczywo: chleb morski, chleb wiejski, tradycyjny chleb ka-

szubski; żytni, żytni deskowy; żytni, trójkątny; żytni, trójkątny z

amarantusem; orkiszowy, litewski, razowy, razowy na miodzie, gra-

ham; musli, wieloziarnisty i Oliwski.

Przyjmujemy zamówienia na pieczywo i wyroby cukiernicze

we wszystkich naszych sklepach firmowych. Można je składać

również telefonicznie - tel. nr 58 301 45 20

* * *

Zapraszamy do sklepów i kawiarni firmy „Pellowski“: w Gdańsku

- Podwale Staromiejskie 82, plac Dominikański - Hala Targowa, ul.

Długa 40/42, ul. Rajska 10, ul. Rajska 5, ul. Podwale Grodzkie 2 (tu-

nel do dworca PKP), ul. Długie Ogrody 11, ul. Nowe Ogrody 36, ul.

Łagiewniki 8/9, ul. Kartuska 126, ul. Hallera 133, al. Grunwaldzka

126, stoisko w tunelu przystanku SKM Gdańsk Żabianka oraz w

Gdyni - ul. Wójta Radtkego 36/40 (Hala Targowa, boks 204) i ul. No-

wowiczlińska, pawilon 22.

Przyjmujemy zamówienia na na-

sze wyroby piekarskie i cukierni-

cze we wszystkich naszych skle-

pach. Zamówienia można skła-

dać 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

Wyroby świąteczne z firmy "Pellowski" Fot. Przemysław Świderski
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Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia
jest taka siła, co spełnia marzenia...
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.

Niech się spełnią
Bożonarodzeniowe życzenia,
te trudne i łatwe do spełnienia.
Niech się spełnią te duże i małe,
mówione głośno lub niemówione wcale

Zdrowych i spokojnych świąt
oraz szczęśliwego Nowego Roku

życzy Piekarnia-Cukiernia "Pellowski"
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Betlejem gdańskie

M
iało się to wydarzyć
podczas jednej z naj-
bardziej srogich zim
w długich dziejach

miasta. Owego roku już na mie-
siąc przed Bożym Narodzeniem
wody zatoki pokrywała gruba
warstwa lodu, a trzcinowe „żni-
wa” rozpoczęły się znacznie
wcześniej niż zazwyczaj. Głod-
ne i zziębnięte zwierzęta leśne
opuszczały swoje bory i pod-
chodziły pod same mury mia-
sta w nadziei, że znajdą tu
choćby jakieś resztki jadła wy-
wożone przez mieszkańców na
wysypisko. Ceny drewna buko-
wego, którym tradycyjnie
ogrzewano wnętrza kamienic
rosły z dnia na dzień i coraz
mniej ludzi stać było na jego
zakup.

* * *
Zimno dawało się tak bardzo

we znaki, że nawet młodzi
gdańszczanie coraz rzadziej
korzystali ze ślizgawek. Nikt
nie chciał się narazić na prze-
marznięcie. Kto tylko mógł, tu-
lił się wokół domowego paleni-
ska lub przy kaflowym piecu.
Ale byli też i tacy, którym niskie

temperatury dawały szansę na
względny dobrobyt. Chodzi o
rębaczy lodu. Ci ludzie zazwy-
czaj na długich saniach zaprzę-
żonych w woły wyruszali w sa-
mo południe z Olszynki aż po
Krępiec, by za pomocą żela-
znych haków zatkniętych na
końcu twardych drzewców wy-
dobywać z Motławy bryły wy-
rąbanego wcześniej lodu. Po-
tem kroili je za pomocą pił w
ogromne kostki. Załadowane
na sanie trafiały stąd do spe-
cjalnego „dworu lodowego”, by
od pierwszych dni wiosny mo-
gli je nabywać bogaci patrycju-
sze. Umieszczone głęboko w
podziemnych lodowniach pod-
miejskich rezydencji, przez ca-
łe lato służyły do schładzania w
czasie upałów rozmaitych
trunków i mięsiwa.

Jednym z takich sezonowych
„przedsiębiorców” był zamoż-
ny mieszkaniec Olszynki o
imieniu Franciszek. Tamtego
roku znalazł bez trudu dużą
liczbę „rębaczy lodu” i tylko za-
cierał ręce na myśl o przyszłych
zyskach. Człowiek ten nie miał
rodziny a jego podmiejskie do-
mostwo przypominał o nieco
zagrodę bogatego gbura. Były
tu owce, woły a nawet ulubie-
niec właściciela – kosmaty
osioł. Franciszek uważał za-
wsze, iż rozrzutność to jedna z
najgorszych ludzkich cech. Mo-
że miał i rację, lecz nie wiedząc
kiedy stał się skąpcem. Ryzyku-
jąc utratą zdrowia oszczędzał
nawet na opale. Sypiał zaś po-

śród swoich owieczek, których
obfite runo pozwalało nieźle
się ogrzać. Zwykle tego nie czy-
nił, ale tym razem zima była
bardziej sroga niż dotąd.

* * *
W wieczór Wigilii Bożego

Narodzenia, do drzwi stajni
Franciszka ktoś nieoczekiwa-
nie zaczął głośno pukać drew-
nianą laską. Wyjrzał przez nie-
wielkiekie okrągłe okienko i
oto co ujrzał. Jakiś mężczyzna
brodząc przez śnieg prowadził
osiołka, na którym siedziała
młoda kobieta w
długiej szacie.
Jej twarzy
j e d n a k
nie zo-
baczył.

- Po-
z w ó l
nam Pa-
nie schro-
nić się u cie-
bie tej nocy, gdyż
niebawem niewiasta,
którą widzisz ma urodzić
dziecko.

- Precz mi stąd ! bo spuszczę
psy z łańcucha - warknął. Szu-
kajcie sobie miejsca w którejś z
pustych szop szkutniczych na
Starym Przedmieściu a mnie
dajcie spokój.

Odeszli. On zaś ponownie
ułożył się do snu wśród swoich
ciepłych zwierząt, gdy tymcza-
sem pierwsi wierni zaczęli
zmierzać z okolicy na Pasterkę
do kościoła „szarych mnichów”
czyli gdańskich franciszkanów.

Coś jednak nie pozwalało mu
tej nocy zasnąć. Czyżby sumie-
nie?

I wtedy to przypomniał so-
bie, że tej jedynej w roku nocy
zwierzęta mówią ludzkim gło-
sem. Postanowił to sprawdzić.
Dokładnie o północy z wież
wszystkich gdańskich świątyni
rozległo się uroczyste bicie
dzwonów. Gdy ucichło, wszyst-
kie zwierzęta w stajni powstały
i przemówiły:

- Oto znów narodził się nam
Pan. Jaka

szko-
da, że nasz go-

spodarz śpi i nawet nie wie, że
niegodny jest nosić swego imie-
nia.

Nic więcej nie rzekły, on zaś
po raz drugi tej nocy wytknął
głowę przez małe okrągłe
okienko. Ku swemu zdziwieniu
ujrzał dziwną gwiazdę. Jaśniała
ponad jedną z wielu szkutni-
czych szop na Starym Przed-
mieściu. Dostrzegł również
unoszące się wokół niej posta-
cie skrzydlatych aniołów, ta-
kich samych, jakie zdobiły ko-

ścielne organy. Jedne radośnie
śpiewały, inne dmuchały w
trąbki a jeszcze inne grały na
lutniach. Zrozumiał, że doko-
nał się cud, a Gdańsk wybrany
został tego roku symbolem bi-
blijnego Betlejem. Czym prę-
dzej zarzucił na siebie wielki
kożuch i pobiegł co sił, by od-
dać pokłon nowo narodzone-
mu. Spóźnił się i po drodze na-
potykał już tylko ludzi powra-
cających z nocnego nabożeń-
stwa w kościele Świętej Trójcy.

* * *
Tamta noc miała się jednak

okazać przełomem w jego ży-
ciu. Odtąd Franciszek nie prze-

szedł obojętnie obok żadne-
go żebraka. Hojnie dzielił
się z innymi tym, co zaro-
bił dzięki srogiej zimie a
mimo to fortuna coraz bar-

dziej mu sprzyjała. Wkrótce
był już tak zamożny, że mógł

sobie nawet pozwolić na
wzniesienie trzech spichrzy. To
nie przypadek, że pierwszy z
nich otrzymał nazwę "Jagnię",
drugi - "Wół", trzeci zaś -
"Osioł".

Od szarych mnichów u któ-
rych na starość coraz częściej
przebywał, dowiedział się
wszystkiego o swoim patronie z
dalekiego Asyżu. To on prze-
cież pierwszy wprowadził zwy-
czaj urządzania w kościołach
bożonarodzeniowych stajenek.
I chociaż w licznych gdańskich
świątyniach było ich wiele,
żadna nie mogła się równać z
tą, którą corocznie przez długie

lata przygotowywał u szarych
mnichów brat Filip. Nie zdarzy-
ło się by ten obdarzony talen-
tem rzeźbiarskim mnich urzą-
dził dwie takie same. Z czasem
jednak opuściły go siły i coraz
trudniej radził sobie ze struga-
niem nawet w lipowym drew-
nie.

Pewnego roku odszedł do Pa-
na i pogrzebany został pod po-
sadzką klasztornego krużgan-
ka. Było to tuż przed Bożym
Narodzeniem i zakonnicy nie
wiedzieli, co począć z niedo-
kończoną szopką. Wówczas to
Franciszek podsunął im myśl,
by zamiast rzeźbionych figurek
stajenkę betlejemską wypełniły
postacie żywych zwierząt, któ-
re były świadkami narodzin
Zbawiciela.

Sam dostarczył im kilka ja-
gniątek, ulubionego osła i cięż-
kiego wołu. W postacie Świętej
Rodziny, pastuszków oraz mę-
drców wcielili się zaś wyzna-
czeni do tego gdańszczanie. Ca-
łość można było podziwiać na
niewielkim dziedzińcu we-
wnętrznym tuż przy kościółku
Świętej Anny. Z pewnością sam
biedaczyna z Asyżu nie miał by
nic przeciwko temu. Pomysł od
razu spodobał się mieszkań-
com nadmotławskiego grodu,
najbardziej zaś dzieciom tłum-
nie tu przybywającym z rodzi-
cami. Dodajmy, iż ta piękna i
zakorzeniona głęboko w śre-
dniowieczu tradycja również
dziś jest tu żywa.

Jerzy Samp



Hej kolęda, kolęda!
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S
łowo kolęda wywodzi
się od łacińskich Ka-
lend, które oznaczały
początek miesiąca.

Jaki to ma związek z Bożym Na-
rodzeniem? Aby odpowiedzieć
na to pytanie, trzeba sięgnąć do
historii kalendarza (jeszcze jed-
no słowo tego samego pocho-
dzenia). W czasach wczesnego
chrześcijaństwa dzień 1 stycz-
nia, uznawany dziś (podobnie
jak w dawnym Rzymie) za po-
czątek roku, został wyparty
przez 25 grudnia - stąd rachuba
i określenie lat przed i po Naro-
dzeniu Chrystusa, przyjęte i
stosowane do dziś w krajach
chrześcijańskich – z wyjątkiem
byłych socjalistycznych, które
pod naciskiem sowieckiej Rosji
wprowadziły wzmocniony za-
pisami cenzury nakaz pisania i
mówienia „przed naszą erą”, w
skrócie p. n. e., do czego się w
dzisiejszej Polsce dalej „po-
słusznie” stosujemy. Wracając
do dawniejszej historii trzeba
przypomnieć, że nawet wtedy
rok urzędowy nadal zaczynał
się jak u Rzymian 1 stycznia i ta
rachuba czasu w końcu zwycię-
żyła. W polskiej kancelarii kró-
lewskiej przyjęto ją już w roku
1364, w innych krajach rozma-
icie, w niektórych trzeba było
na to czekać do drugiej polowy
XVI wieku.

* * *
Gdy Boże Narodzenie było

początkiem roku, nazwa ka-
lend, u nas spolszczona na ko-
lędy, przeszła na śpiewane z tej
okazji pieśni. Pierwsze kolędy
towarzyszyły nabożeństwom i
organizowanym przez francisz-
kanów od XIII wieku jasełkom,
zwanym też szopkami. I tak się
to w naszym kraju zaczęło. Naj-
pierw śpiewano po łacinie, a
później - także po polsku. Naj-
starsze kolędy znajdujemy w
rękopiśmiennych zbiorach,
zwanych kancjonałami. Kan-
cjonał Walentego z Brzozowa
pochodzi z roku 1554 (data naj-
starszego zapisu), zamojski z
1558 roku , benedyktynek w
Staniątkach z 1586, Piotra Arto-
miusa z 1587 itp. Z XV wieku
znamy ok. 10 polskich tekstów
kolęd (najstarsza „Zdrowy bądź
Królu Anielski” pochodzi z ro-
ku 1424), z XVI w. kilkadziesiąt
(w tym śpiewana do dziś „Anioł
pasterzom mówił”), z XVII –
kilkaset. Specjaliści dzielą je na
adoracyjne, dogmatyczno -

moralne, kołysanki i ludowe
pastorałki, związane z jasełka-
mi. Jak słusznie zaobserwowa-
no, kolędy mają charakter reli-
gijny ale nie modlitewny, tylko
bardziej opisowy, nieraz –
zwłaszcza w pastorałkach – na-
iwnie legendarny, przeplatany
humorystycznymi szczegóła-
mi, wziętymi z codziennego ży-
cia ludzi, którzy je wymyślali.
Ten ludowy wdzięk jest nie-
zwykle atrakcyjny. Piękne są
także melodie, wykorzystujące
ludowe śpiewki i rytmy naro-
dowych tańców. Najstarszym
przykładem jest siedemnasto-
wieczna kolęda „W żłobie leży”
śpiewana na melodię poloneza,
który właśnie zaczął swój
triumfalny marsz przez Europę.
Ten był polonezem koronacyj-
nym Władysława IV! Czy śpie-
wając go przy choince zdajemy
sobie sprawę z jego wartości?
Są też kolędy w rytmie kujawia-
ka, oberka, a nawet mazura. To
prawdziwa kwintesencja naszej
narodowej tożsamości.

* * *
Jest pewien rodzaj kolęd,

wiążący się z prastarym oby-
czajem, dziś zapomnianym –
kołysaniem Jezuska. Już za Sa-
sów, jak pisał ksiądz Jędrzej Ki-
towicz (w nawiasie dodaję wy-
jaśnienie trudniejszych słów): „
... ceremonia ta mała niewie-
lom wiadoma była.. Schodzili
się na nią zaraz po obiedzie;
była zaś takowa: kolebka zwy-
czajna, w jakiej kołyszą dzieci,
ale jak najsuciej w kwiaty i ma-
teryją bogatą ubrana, stała na
środku izby; w niej osóbka Pa-
na Jezusa miary dziecięcia zwy-
czajnej, w pieluszki bogate uwi-
nionego, śpiącego; w głowach
kolebki osoba dwułokciowa
Najświętszej Panny, w suknie
według mody ustrojona, w gło-
wach – św. Józefa, żydowskim
krojem, ale w światłe (jasne)
materyje ubranego. Całe zgro-
madzenie klasztorne klęcząc
formowało cyrkuł (krąg), około
kolebki, śpiewając pieśń do
usypiania Dziecięcia Pana Jezu-
sa przystojnie ułożoną. Gwar-
dyjan z jednej strony, a pierw-
szy po nim w stopniu godności
z drugiej strony klęczący, koły-
sali kolebkę śpiewając razem z
drugimi. Po skończeniu pieśni
gwardyjan powstawszy mówił
modlitwę z wierszem i odpo-
wiedzią, śpiewanym tonem;
potem dawał ludowi zgroma-
dzonemu aspersyją (pokropie-
nie) i na tym kończyła się cere-
monia, która nie trwała dłużej
nad pół godziny i nie bywała
tylko raz jeden w rok, w sam
dzień Bożego Narodzenia.”

* * *
Jakie kolędy towarzyszyły

kołysaniu Dzieciątka? Polskim
(późniejszym) przykładem mo-
że być kołysanka „Lulajże Jezu-

niu” lub refren „lili, lili laj” w
kolędzie „Gdy śliczna Panna”.
O tym, że kołysano Je i w Gdań-
sku, świadczy motet kapelmi-
strza gdańskiego w latach 1599
- 1603 Mikołaja Zangiusa Con-
gratulamini nunc omnes (Tedy
radujmy się wszyscy). Zbiór je-
go utworów, zawierający ów
motet, ukazał się drukiem w
1613 roku. Utwór ma budowę
trójdzielną: Po łacińskim wstę-
pie, wyrażającym radość z Na-
rodzin Zbawiciela, następuje
niemieckojęzyczna kolęda, za-
pewne popularna w ówcze-
snym Gdańsku, nacechowana
ludową prostotą: Maryjo, ty
najpiękniejsza z dam, prze-
śliczne Dzieciątko urodziłaś
nam, Jezusa, który krwią ru-
mianą jak róży pąk wybawił nas

od piekielnych mąk. Przerywa
ją wzruszający dialog: – Józefie!
– Maryjo?– Pomóż mi kołysać
Dzieciątko! Rozmowa się roz-
wija: – Józefie! – Co tam? –
Gdzie jest nasze narodzone
Dziecię? – Jest w Betlejem, leży
w żłóbku, tam Je znajdziecie.
Dalej jest mowa o Królestwie
Niebieskim, które będzie na-
grodą. Całość kończy pełna
czułości kołysanka: Śpij kocha-
ne Dziecię, śpij! Towarzyszący
chór w sugestywny sposób na-
śladuje kołysanie. Ten niezwy-
kły, zachwycający utwór znamy
z doskonałego nagrania zasłu-
żonej w popularyzacji muzyki
starego Gdańska Cappelli Ge-
danensis.

Andrzej Januszajtis

Adoracja Dzieciątka w kaplicy św. Jadwigi w kościele Mariackim (XV wiek) Repr. Andrzej Januszajtis

Kościół Mariacki - ryc. Peter Willer 1687 rok



Aromatyczne święta

N
ajlepsze polskie
makowce i pierni-
ki, przekąski ze
śledzia, wigilijne
ryby, dania regio-

nalne, pierogi, barszczyki na
domowym zakwasie z bura-
ków i zupy grzybowe pachną-
ce w całym domu, każdego ro-
ku w nieco innej wersji, z in-
nymi dodatkami, przyprawa-
mi, w innej formie… Ale za-
wsze tradycyjne, bo przecież o
to w Wigilię i święta chodzi - o
najdoskonalszą kulinarną tra-
dycję.

* * *
Z roku na rok, staramy się

wzbogacić nasze potrawy w
powiew świeżości, wyrazisty
smak, aromat pochodzący z
odległych krajów. Często się-
gamy po egzotyczne przypra-
wy, doceniając ich zalety kuli-
narne, a nawet ich moc proz-
drowotną, gdyż to właśnie
często one nie tylko wzboga-
cają smak mięs, ryb, ciast,
herbat, lecz także znakomicie
oddziałują na nasze zdrowie, a
nawet i psychikę. Przez wiele
lat wierzono, że oprócz walo-
rów organoleptycznych, egzo-
tyczne przyprawy nie mają
większego znaczenia. Kiedyś
uważano je za afrodyzjaki, a
niektóre wykorzystywano do
leczenia różnych dolegliwo-
ści, ale było to raczej działanie
życzeniowe, niż oparte na rze-
telnych naukowych podsta-
wach.

W czasach współczesnych,
kiedy to wszelakie aromatycz-
ne przyprawy rozłożono na
czynniki pierwsze i dokładnie
przebadano, wiemy na pewno,
że potrafią pozytywnie lub
negatywnie wpływać na nasze
zdrowie, ale również nadawać
odpowiedni charakter specjal-
nym potrawom. Kompozycja
korzeni z przyprawami nadaje
szczególny wyraz świątecz-
nym potrawom, zwłaszcza
piernikowi, ciasteczkom,
pasztetom, mięsom, nie mó-
wiąc o kompocie wigilijnym.

Najchętniej używane przez
nas korzenie to: goździki, kora
cynamonu, imbir, kurkuma,

pieprz we wszystkich kolo-
rach, gałka muszkatołowa,
kardamon, ziele angielskie,
anyż, wanilia, szafran, kolen-
dra. Wiemy również, po które
z nich warto sięgać częściej
niż tylko na święta, a które
powinny być dawkowane z
rozwagą. Wzmagają trawienie,
niwelują wzdęcia, przyspie-
szają przemiany metabolicz-
ne, wzmacniają organizm w
chorobach nowotworowych,
pobudzają apetyt, a nawet ła-
godzą depresję. Działanie ich i
wpływ na organizm i nasze sa-
mopoczucie jest różnorodne.

* * *
Jedna z najdroższych przy-

praw, czyli szafran, wzbogaca
smak dań z ryżu, czy makaro-
nu ryżowego, potraw rybnych,
czy babeczek pełnoziarni-
stych. A przy dużej zawartości
przeciwutleniaczy, szczegól-
nie karotenoidów oraz skład-
ników mineralnych, wspania-
le podnosi naszą naturalną
odporność, przez co zyskała
miano naturalnego antybioty-
ku, który znakomicie wspiera
naszą odporność i jest idealną
przyprawą na jesienno-zimo-
we dni. Ale to nie koniec walo-
rów prozdrowotnych, ostatnie
badania naukowe dowiodły,
że szafran zwiększa poziom
serotoniny i dopaminy w or-

ganizmie, działając przy tym
antydepresyjnie i jest warto-
ściowszy odżywczo od stoso-
wanego powszechnie dziu-
rawca.

A na brak apetytu – sięgnij
po wanilię! Choć nie ma ona

aż tak prozdrowotnego dzia-
łania jak inne egzotyczne
przyprawy, sprawia, że nieja-
dek nabierze apetytu. Nie na-
leży jednak dodawać wanilii
do ciast, ciasteczek, deserów,
a raczej do potraw z cielęciny,
drobiu, ryb, marchewki, bro-
kułów, kalafiora, kalarepy…

Z przyprawami, jak ze
wszystkimi substancjami ma-
jącymi wpływ na nasze zdro-
wie należy uważać. Z umiarem
dozujemy gałkę muszkatoło-
wą, gdyż zawiera rodzaj nie-
bezpiecznego narkotyku, w
niewielkich ilościach łagodzi
nudności, wymioty, działa
wiatropędnie, w większych
może powodować zawroty
głowy, omdlenia, a nawet
działać jak trucizna. Więk-
szość przypraw o ostrym cha-
rakterze i smaku oraz działa-
niu pobudzającym – cyna-
mon, imbir, w większych ilo-
ściach nie jest wskazana dla
kobiet w ciąży, gdyż może
działać poronnie, nie jest za-
lecana dla osób z chorobami
układu pokarmowego oraz dla
małych dzieci.

* * *
Przygotowując tradycyjne

potrawy, pamiętajmy zatem, iż
polskie dania wigilijne mają
również znaczenie symbolicz-
ne, mak gwarantuje dostatek,

ryby pieniądze, bakalie rozsą-
dek, miód życie pełne radości
i dlatego właśnie wszystkiego
trzeba spróbować. A przeka-
zywane z pokolenia na poko-
lenie domowe zwyczaje kuli-
narne najbardziej uwidacznia-

ją się podczas wigilijnej wie-
czerzy i chociaż wszędzie
goszczą na stołach ryby, kapu-
sta, grzyby, to jednak wyraź-
nie widać, że każdy region, a
nawet każda gmina, czy mała
wieś, mają swoje tradycyjne
indywidualne potrawy. I po
nich można rozpoznać, kto
skąd pochodzi: podhalańskie
bryndzylki, podlaskie kołdun-
ki, mazowieckie kotleciki z
suszonych grzybów, jajka,
orzechów włoskich, śmietany,
cebuli, mąki pełnoziarnistej,
czy kurpiowskie pierożki,
wielkopolska ciupka z gro-
chem, śląskie harynki, ka-
szubski pasztet z makreli.

Według dawnych wierzeń,
kapusta chroni od złego i
przyciąga dostatek, a serwo-
wana z grzybami lub z gro-
chem daje siły i zdrowie. Ryby
to stary chrześcijański znak
tajemnicy, oznacza początek
życia, nieśmiertelność, odwa-
gę. Grzybom przypisuje się ro-
lę magiczną, gdyż pojawiają
się z dnia na dzień, w staro-
żytnym Rzymie były pokar-
mem bogów. Miód to boski
nektar, symbol wiecznej
szczęśliwości, bogactwa, mi-
łości, radości, pomyślności i
mądrości. A wszystkie te ele-
menty to fragmenty wiążące
się z rytuałami kulinarnymi

wigilijnej wieczerzy. Na sto-
łach goszczą wtedy tradycyjne
potrawy, najczęściej spożywa-
ne tylko raz jedyny w roku,
tylko z tej szczególnej okazji.

Maria Fall-Ławryniuk
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