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Pellowski poleca

Gdańskie rogale świętomarcińskie

Rożki marcjanki
na świętego Marcina
Jak każe tradycja, na świę-

tego Marcina, czyli 11 li-
stopada, trzeba zjeść słod-

kiego rogala świętomarciń-
skiego. Choć zwyczaj ten wy-
wodzi się z Wielkopolski, dziś
kultywowany jest niemal w
całej Polsce, w tym na Pomo-
rzu. Wielkopolscy cukiernicy
zastrzegli nazwę swojego ro-
dzimego smakołyku, więc fir-
my cukiernicze z pozostałych
regionów kraju sprzedają go
pod innymi, ale i tak każdy
wie, że chodzi o role świętego
Marcina. Piekarnia-Cukiernia
"Pellowski" Grzegorz Pellow-
ski w Gdańsku oferuje rogale
pod nazwą rożki marcjanki.

* * *
- Gdańskie firmy cukierni-

cze nie zrezygnowały z wypie-
kania rogali, chociaż robią to
według własnych receptur fir-
mowych i pod nazwami taki-
mi jak rogale z makiem, rogale
marcinowe czy rogale na
świętego Marcina - mówi
Grzegorz Pellowski. - W na-
szej firmie nazywaliśmy je
rożkami marcjankami. Rożek
jest tradycyjną nazwą rogala
na Kaszubach. Drugi człon na-
zwy stanowi połączenie imion
Marcin i Jan. Legendę o tych

dwóch przyjaciołach, których
połączone dwa kaszubskie
rożki do tabaki dały formę ro-
galowi, opracował profesor Je-
rzy Samp. Nie mamy zamiaru
rejestrować nazw: "rożek mar-
cjański" oraz "marcjanki" i
mogą je wykorzystywać
wszystkie cukiernie na Pomo-
rzu. Duże marcjanki, o wadze
150 gramów, są oferowane
przez nas pojedynczo, a małe,
60-gramowe, sprzedajemy na
wagę.

Pomorscy cukiernicy twier-
dzą, że rogale świętomarciń-
skie, od dawna wytwarzane w
ich firmach, różnią się recep-
turą od wielkopolskich. Za-
zwyczaj są one wypiekane z
ciasta drożdżowego i z na-
dzieniem zrobionym z niebie-
skiego maku lub z orzecho-
wym. Cukiernicy potwierdza-
ją też, iż wielkopolska tradycja
przyjęła się w Trójmieście i na
całym Pomorzu. W dniu świę-
tego Marcina liczba sprzeda-
wanych przez nich rogali zna-
cząco rośnie. Na kilka dni
przed 11 listopada w cukier-
niach zaczynają się przygoto-
wania do wypiekania tysięcy
rogali. Gromadzone są surow-
ce piekarnicze i produkty bę-

dące składnikami ciasta oraz
nadzienia. Podobna mobiliza-
cja następuje tylko w dniach
poprzedzających tłusty
czwartek.

* * *
Pierwszym zapisem mówią-

cym o rogalach świętomarciń-
skich było ogłoszenie rekla-
mowe zamieszczone 10 listo-
pada 1852 roku w „Gazecie
Wielkiego Księstwa Poznań-
skiego“: „Jutro w Czwartek
Rogale nadziewane, po róż-
nych cenach w cukierni A.
Pfitznera, ulica Wrocławska“.
Antoni Pfitzner założył swoją
cukiernię w Poznaniu w roku
1849. Zatem poznańska trady-
cja wypiekania rogali święto-
marcińskich może sięgać po-
łowy XIX wieku. Jednakże
dzień świętego Marcina ob-
chodzono już w XVI stuleciu,
na zakończenie prac polo-
wych, a parafia i kościół pod
wezwaniem tego świętego by-
ły jednymi z pierwszych w Po-
znaniu.

W Poznaniu, w dniu święte-
go Marcina, sprzedaje się
zwykle prawie 600 ton rogali,
posiadających certyfikat Kapi-
tuły Poznańskiego Tradycyj-
nego Rogala Świętomarciń-

skiego, powołanej przez Cech
Cukierników i Piekarzy w Po-
znaniu. Są one też rozprowa-
dzane na terenie całej Polski,
a także - eksportowane do
krajów zachodnioeuropej-
skich, Stanów Zjednoczonych
i Kanady. W Nowym Jorku i w
Chicago swoje rogale na świę-
tego Marcina wypiekają tam-
tejsze cukiernie polonijne.

Z rogalami świętomarciń-
skimi wiążą się różne legendy.
Półkolistą formę mają one za-
wdzięczać ofiarom, w postaci
wołów albo ciasta zawijanego
na podobieństwo ich rogów,
jakie nigdyś składano bó-
stwom pogańskim każdej je-
sieni. Kościół zaakceptował
ten zwyczaj, ale za pierwo-
wzór formy rogali uznał pod-
kowę, którą miał zgubić koń
św. Marcina. Inna opowieść
głosi, że rogale zaczęto wypie-
kać, żeby uczcić zwycięstwo
króla Jana III Sobieskiego pod
Wiedniem w 1683 roku. Na
zdobytych przez wojska kró-
lewskie licznych chorągwiach
tureckich widniał półksiężyc.
Stąd podobny kształt rogala.

* * *
Zgodnie z zastrzeżoną dla

wielkopolskich cukierni re-
cepturą, rogale świętomarciń-
skie mają wagę od 200 do 250
g i formę półksiężyca. Muszą
być wypiekane z drożdżowego
ciasta półfrancuskiego wyra-
bianego z mąki pszennej, mar-
garyny, mleka, jajek, cukru,
soli i aromatu cytrynowego.
Nadzienie stanowi masa z bia-
łego maku, cukru, okruchów,
masy jajowej, margaryny, ro-
dzynek, orzechów, owoców w
syropie lub kandyzowanych
(czereśni, gruszek, skórki po-
marańczowej), aromatu mig-
dałowego. Rogale pokrywa się
pomadą i posypuje rozdrob-
nionymi orzechami.

Jacek Sieński

* Wyroby cukiernicze: rożki marcjanki, tradycyjne ser-
niki, strucle makowe i makowce, pączki z różnymi nadzie-
niami, faworki (chruściki), bezy, kokosanki, drożdżowe ba-

by, babki oraz placki
ze śliwkami i z kruszonką, bab-

ki piaskowe, ciasta piernikowe, torty i bloki
tortowe oraz pierniczki brukowce gdańskie i zwiebacki,
czyli gdańskie sucharki.

* Pieczywo: popularny chleb oliwski; chleb kaszubski,
chleb morski, foremkowy o wydłużonym okresie przydat-
ności do spożycia; żytni; trójkątny, wypiekany z ciasta na
zakwasie; litewski, razowy, razowy na miodzie, graham,
wieloziarnisty, musli; chleb wiejski oraz bułki wrocławskie,
poznańskie, grahamki, musli, fitness, żytnie i wieloziarni-
ste.

* Kanapki: przyrządzane z kromek chleba razowego lub
pszennego albo bułek z różnymi dodatkami - wędlinami,
serami żółtymi, jajkami na twardo, owocami i warzywami.

* Usługi cateringowe dla firm i klientów indywidualnych
- pomoc w organizowaniu różnych spotkań i przygotowanie
smacznych i zdrowych przekąsek: minikanapek koktajlo-
wych, koreczków, szaszłyków, minideserków itp.

* * *
Zapraszamy do sklepów i kawiarni firmy "Pellowski":

w Gdańsku - Podwale Staromiejskie 82, plac Dominikań-
ski - Hala Targowa, ul. Długa 40/42, ul. Rajska 10, ul. Raj-
ska 5, ul. Podwale Grodzkie 2 (tunel 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. Nowowiczlińska, pawilon 22.

Przyjmujemy zamówienia na nasze wyroby piekarskie
i cukiernicze we wszystkich naszych sklepach. Zamó-
wienia 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

Rożki marcjanki z firmy "Pellowski" Fot. archiwum
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Skradziona świętość

D ziś trudno w to uwie-
rzyć, iż w bogatych
dziejach gdańskiej ba-

zyliki Mariackiej był taki czas,
że dzieła przykuwającego w jej
wnętrzu uwagę wiernych oraz
zwiedzających nie stanowił
przede wszystkim flamandzki
obraz "Sąd Ostateczny", lecz
pochodzący z następnego stu-
lecia zupełnie inny obiekt.
Przez kilka wieków trwał wśród
historyków sztuki spór o fak-
tyczne autorstwo słynnego
tryptyku, nim przyznano je
ostatecznie Hansowi Memlin-
gowi z Brugii. Od połowy XV
stulecia nie budziło natomiast
wątpliwości nazwisko gdańsz-
czanina Pawła Benekego, który
jako kaper i zarazem kapitan
zdobył dla swego rodzinnego
miasta owo arcydzieło umiesz-
czone w jednej z bocznych ka-
plic gdańskiej świątyni.

* * *
Obiektem, mającym także

prawo zapierać dech w
piersiach, był od początku wie-
ku XVI nowy ołtarz główny -
dzieło mistrza Michaela z Au-
gsburga, którym gdańszczanie
przyozdobili swoją prastarą fa-
rę Głównego Miasta. Wyrzeźbi-
li go w drewnie według jego
projektu tutejsi zapewne sny-
cerze. Scena centralna zaś uka-
zywała moment koronacji pa-
tronki kościoła siedzącej po-
środku, między postaciami Bo-
ga Ojca i Syna Bożego. Splendo-
ru dodawały całości wielkie
skrzydła ołtarzowe, z których
biła złota i srebrna poświata. To
w nich znalazło się miejsce na
liczne ornamenty i naśladujące
architekturę nisze, w których
podziwiać można było kilka-
dziesiąt pełnoplastycznych fi-
gurek świętych, adorujących
niejako moment koronacji Mat-
ki Boskiej.

Już każda z nich była dziełem
sztuki złotniczej samym w so-
bie, zaś artyści poumieszczali
swoje figurki wśród bogatych
złoconych filigranów na cokoli-
kach konsolek przypominają-
cych podstawy kolumienek.
Wspomniany twórca - mistrz
Michał ukończył swoją pracę
trwającą około siedmiu lat w
roku 1517. Trzy lata wcześniej w
odpowiednim miejscu umiesz-
czono zaś niewielką rzeźbę
ukazującą postać świętej Bar-
bary. Dotychczas nie zdołano

ustalić jej atrybucji (czyt. autor-
stwa), a także wielu szczegółów
związanych z dalszymi losami
osobliwego "schowka" na reli-
kwię męczenniczki. Na szczę-
ście figurka licząca zaledwie
35,5 cm wysokości przetrwała
w bardzo dobrym stanie, dając
nam pewne wyobrażenie o
dawnym przepychu cechują-
cym niegdyś wystrój wielkiego
ołtarza.

* * *
Obecnie ołtarzowe nisze z

konsolkami świecą pustką i nie
jest to bynajmniej rezultat II
wojny światowej, lecz znacznie
bardziej odległej przeszłości.
Jak obliczyli historycy sztuki, w
owych zagłębieniach skrzydeł
znajdowało się w czasach
przedprotestanckich czterdzie-
ści większych srebrnych figu-
rek i ponad sto mniejszych. Już
sama wartość surowca musiała
więc robić wrażenie. Gdańsk
jednakże bezsensownie uwi-
kłał się w kosztowny dla miasta
konflikt z królem Stefanem Ba-
torym (1576). Egoistyczna waśń
kupieckiego emporium rychło
nabrała cech prawdziwej wojny.
Reszta kraju uznała postawę
mieszkańców za krnąbrną wo-
bec monarchy i ocena ta na
długo przesądzić miała o ste-
reotypie miasta określanego
odtąd mianem Gdańsk -
Chłańsk. Co miało odnosić się
do nieograniczonych roszczeń
kupieckiej republiki, chciwie
chłonącej wszelkie dobra, które
tu napływały z Rzeczypospoli-
tej wiślanym traktem. Wtedy to
z ołtarzy miejscowych kościo-
łów zaczęło znikać wiele bez-
cennych dzieł sztuki złotniczej.
Pełne ręce roboty mieli wów-
czas pracownicy tutejszych
"topni" srebra, jak choćby tej
nad Kanałem Raduni, po której
pozostał do dziś jedynie ślad w
postaci nazwy "Hucisko" (cho-
dzi o ruchliwy obecnie węzeł
komunikacyjny). Potraktowane
jako... złom, przetopione figur-
ki świętych, ornamenty oraz
naczynia liturgiczne trafiały
następnie do tutejszych men-
nic, te zaś biły monety na po-
trzeby wojny, której kulminacją
była przegrana przez gdańsz-
czan bitwa lubiszowska pod
Tczewem.

Srebrna figurka św. Barbary
niechybnie podzieliłaby los in-
nych dzieł zdobiących w owym
czasie skrzydła głównego ołta-
rza świątyni Mariackiej, gdyby
nie jeden z zatrudnionych w
niej duchownych protestanc-
kich. Być może nikt nie znał tu
lepiej historii jednej z najstar-
szych w mieście relikwi. Jej po-
siadaniem Gdańsk szczycił się
już w czasach panowania księ-
cia Świętopełka II. Człowiek
ten pochodził spod Oksywia,

gdzie wedle starych przekazów
Bałtyk wyrzucił przed wiekami
podczas sztormu jakieś resztki
okrętu. Zmierzał on ku wybrze-
żom Danii. Jedynym zaś urato-
wanym rozbitkiem okazał się
obcokrajowiec niewypuszcza-
jący z zaciśniętych rąk dziwnej
drewnianej skrzynki.

Miejscowa ludność po wyło-
wieniu rozbitka z morskiej ki-
pieli uznała, że jest on czarow-
nikiem. Któż by bowiem woził
ze sobą trupią czaszkę z warko-
czem w skrzynce. Na wszelki
wypadek nie dotykano jej, a
uratowanego potraktowano ja-
ko niewolnika i wkrótce zakuto

do żaren. Minęło aż dziesięć
lat, nim przez przypadek wy-
szło na jaw, iż rozbitkiem owym
jest sam legat papieski, zaś
czaszka – to głowa młodziut-
kiej męczenniczki Barbary z
dalekiej Bitynii (Azja Mniejsza),
która w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa ścięta została

przez własnego ojca, gorliwego
poganina. Relikwia św. Barbary,
bo o niej przecież mowa, miała
trafić z woli ówczesnego papie-
ża do króla Danii, dotarła jed-
nak na Kaszuby i tu cieszyła się
odtąd ogromnym kultem jako
patronka w nagłej potrzebie.

* * *
Gdański duchowny, podob-

nie jak i inni protestanci miał
bardzo nieufny stosunek do
świętych, jednakże Barbara by-
ła wyjątkiem. Wiele dobrego
nasłuchał się o tej świętej w ro-
dzinnym domu już jako dziec-
ko. Poniekąd kojarzył ją zawsze
z własną matką. Takie przecież
imię nadano jej podczas chrztu
w kościółku na szczycie Wzgó-
rza Oksywkiego. Czyż mógł
więc obojętnie patrzeć na pro-
fanację i ograbianie majątku
świątyni, gdzie przyszło mu (po
zmianie wyznania) pracować w
imię z góry przegranej walki?
Wszak widział na własne oczy
skutki waśni religijnych, a tak-
że to, co czynili otumanieni
walką z Batorym gdańscy lute-
ranie.

Przypadek sprawił, że wła-
śnie jemu powierzono nadzór
nad pracami komisji rekwirują-
cej kościelne srebra. Niepo-
strzeżenie udało mu się ukryć
pod szatą figurkę św. Barbary.
Wiedział dobrze, jak bardzo ry-
zykuje i czym to grozi. A jednak
nie zawahał się i, jak tylko było
to możliwe, opuścił Gdańsk
udając się do dobrze mu znane-
go pastora w jednej z pomor-
skich gmin. Gdy sprawa wyszła
na jaw, obłożono go infamią,
pozbawiono na zawsze zajmo-
wanego stanowiska i musiał się
odtąd ukrywać.

Niektórzy uważali, że znalazł
schronienie w parafii przy go-
tyckim kościele Najświętszej
Marii Panny w Piasecznie pod
Gniewem. Ponieważ nie był
osobą żonatą przyjęto go – jako
konwertytę do stanu duchow-
nego. Żył odtąd anonimowo z
piętnem "złodzieja srebrnej fi-
gurki". Odtąd tylko ona oraz to
samo wezwanie tutejszej Ma-
riackiej świątyni przypominały
mu umiłowany Gdańsk. Za-
pewne nie jest przypadkiem, że
w wieku XIX obecność cenne-
go relikwiarzyka odnotowano
jako własność kościoła piel-
grzymkowego właśnie w in-
wentarzach kościelnych w Pia-
secznie. Po wielowiekowej
przerwie gdańszczanie mogli
podziwiać to dzieło z okazji ju-
bileuszu tysiąclecia miasta, w
roku 1997. Jednak miejscem je-
go ekspozycji nie był odrestau-
rowany wielki ołtarz kościoła
Mariackiego, lecz jedna z sal tu-
tejszego Muzeum Narodowego.

Jerzy Samp

Fot. Christian Samp
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Punktem wyjściowym
wędrówki jest ul. Augu-
styńskiego, przed wej-

ściem do dawnego Gimnazjum
Polskiego. Przed wojną ulica
przechodziła wiaduktem nad
koleją i dalej mostkiem na Za-
roślak na wprost kościoła Zba-
wiciela, z którego dziś pozosta-
ła tylko resztka wieży. Za wia-
duktem na lewo, między Trak-
tem św. Wojciecha a linią kolei
stały do 1945 roku zabudowa-
nia szpitala św. Gertrudy, prze-
niesionego tu w roku 1583.

* * *
Dzisiejszy wiadukt, o wiele

dłuższy od poprzedniego, prze-
biegający ukośnie od ul. Oko-
powej, zbudowano w 1964 ro-
ku. Za zjazdem z niego na Stare
Szkoty stała od roku 1656 jedna
z głównych bram wjazdowych
do miasta, zwana Zaroślacką
lub Peterszawska (Petershage-
ner Tor), dziś błędnie Oruńską,
choć historyczna Orunia za-
czyna się za Starymi Szkotami,
u wylotu dzisiejszej ul. Mało-
miejskiej. Ostatnią pozostałość
przebudowanej w 1872 roku
bramy rozebrano w roku 1927.

Spójrzmy teraz w stronę uli-
cy Okopowej. W narożniku
obecnego parkingu u zbiegu
dawnej ul. Augustyńskiego i
Okopowej wznosiła się od 1476
roku największa z gdańskich
baszt - zwana Nową. Mierzyła
13 m średnicy. W latach 1534 -
1539 Wilhelm Helmsen usypał
wały i otoczył basztę ziemnym
rondlem. Także po wzniesieniu
w tym miejscu w roku 1598
wielkiego bastionu Przedmiej-
skiego nadal wystawała w jego
środku. Dopiero królewski in-
żynier Wiebe Adams, który

podwyższał bastion w latach
1639 - 44, ukrył ją pod nasypem
ziemi, przetransportowanej z
Biskupiej Górki za pomocą
pierwszej w świecie kolejki li-
nowej na wielu podporach. Z
czasem o baszcie zapomniano.
Tym większe było zaskoczenie,
gdy w czasie rozbierania forty-
fikacji w 1895 roku na nowo ją
odkryto... i natychmiast roze-
brano, pozostawiając tylko za-
rys fundamentów. Wytyczoną
w tym miejscu nową ulicę na-
zwano Wałem Wiebego (1903:
Wiebenwall). Od roku 1945 jest
to ul. Okopowa. Przebudowując
ją po wojnie, usunięto ślad po
baszcie, ale nadal jest możliwe
jego odtworzenie na dawnym
miejscu.

* * *
Przejdźmy teraz wzdłuż par-

kingu, by się przyjrzeć wielkim
gmachom przy Okopowej. Po
przeprowadzeniu ulicy powstał
tu zieleniec. Pierwsze budynki
(wówczas nr 1 i 2), wzniesione
na dzisiejszym rogu ul. Toruń-
skiej w 1924 roku, mieściły
bank i mieszkania. Gmachy
dzisiejszych Urzędów Woje-
wódzkiego i Marszałkowskiego
pod ówczesnym nr. 3 i 4 (dziś 21
- 27) zaczęto budować w roku
1933 według projektu Brunona
Marga i Wilhelma Otto. Osta-
teczny kształt uzyskały w 1938
roku. Początkowo miało tu sie-
dzibę osiem różnych instytucji
ubezpieczeniowych i organiza-
cji pracowniczych, a od 1936 ro-
ku utworzony za przykładem
Rzeszy gdański Front Pracy (Ar-
beitsfront) i Dom „Narodowo-
-Socjalistycznej Opieki Spo-
łecznej” (NS Volkswohlfahrt).
Mimo wielkich rozmiarów bu-
dynek jest świadectwem zubo-
żenia form, a ciasne korytarze -
narzuconych oszczędności. Po
wojnie dobudowano od tyłu
m.in. salę obrad, obecnie wyko-
rzystywaną przez Sejmik Woje-
wódzki.

Po drugiej stronie ul. Toruń-
skiej zatrzymamy się na zieleń-
cu. W dawnych czasach fran-
ciszkanie (w średniowieczu), a

później uczeni profesorowie
Gimnazjum Akademickiego
utrzymywali tutaj ogród, w któ-
rym uprawiano m.in. rośliny
lecznicze. W kącie przy koście-
le stoi figura św. Wojciecha,
ufundowana przez ks. prałata
Henryka Jankowskiego (1936 -
2010), dla zaznaczenia, że nie-
daleko stąd zaczyna się prowa-
dzący przez Stare Szkoty i Oru-
nię trakt, noszący od 1998 roku
imię świętego Apostoła Prus.
Na chodniku na wprost kościo-
ła św. Trójcy stanął w 1933 roku
innego rodzaju pomnik w po-
staci umieszczonego na postu-
mencie prostopadłościennego
słupa z kranem, wypuszczają-
cym wodę do półkolistego ba-
senu, pełniącego zarazem
funkcję zdroju ulicznego. In-
skrypcja w języku niemieckim
brzmiała: „Fontannę ufundo-
wała Karolina von Mannstein, z
domu baron von Puttkamer.
Pomnik zbudowali kombatanci
pułku grenadierów króla Fry-
deryka I. 4. Wsch. Prus. No 5.
13.08.1933 r.”. Studzienka jest
w dobrym stanie, brakuje tylko
skutego po wojnie wykazu bi-
tew, w których ten założony w
1689 roku pułk (stacjonujący w
Gdańsku w latach 1818 - 1919)
brał udział, oraz nazwisk pole-
głych żołnierzy. Byli wśród nich
i Polacy - sienkiewiczowscy
Bartkowie - Zwycięzcy...

* * *
Jak wspomniano, ul. Okopo-

wa powstała po rozbiórce tutej-
szych fortyfikacji. W tym miej-
scu, na wprost kościoła od 1598
roku bronił miasta niewielki
bastion Kot, typu włoskiego
(tzw. piatta forma). Pod jezdnią
przetrwała jego kazamata. Po
drugiej stronie ulicy trwają pra-
ce nad budową przystanku
Gdańsk Śródmieście, do które-
go ma się przechodzić tunelem.
Jest to wyjątkowa okazja, by
włączyć do przejścia kazamatę
Kota w taki np. sposób, żeby
było można oglądać tę cenną
pamiątkę historii (podświetlo-
ną) przez szybę. Tego rodzaju
atrakcyjne rozwiązania spoty-

ka się w miastach europejskich
- np. pod placem Stachus w
Monachium.

Spójrzmy jeszcze na zachod-
nią fasadę kościoła św. Trójcy z
przybudowanym do niego

domkiem galeriowym po jednej
stronie i kaplicą św. Anny po
drugiej. To jeden z najpiękniej-
szych widoków – nie tylko w
Gdańsku! Ukończone w 1514
roku koronkowe szczyty ko-

ścioła wraz z kunsztownymi
metaloplastycznymi krzyżami
należą do największych arcy-
dzieł ceglanego gotyku w skali
światowej.

Andrzej Januszajtis

Gmachy przy Okopowej tuż przed ukończeniem

Baszta Nowa w środku bastionu w 1620 roku

Gdańskie arcydzieło gotyku Fot. Andrzej Januszajtis



Zalecenia żywieniowe
w chorobach tarczycy (1)

Choroby tarczycy stają się
coraz powszechniejsze i z roku
na rok zapada na nie coraz wię-
cej osób, zarówno kobiet, jak i
mężczyzn. Szacuje się, że obec-
nie co piąty Polak może mieć
zaburzenia pracy tarczycy, a co
najmniej połowa nie jest świa-
doma swojej choroby.

* * *
Zaburzenia w funkcjonowa-

niu tarczycy wpływają nega-
tywnie na zdrowie i samopo-
czucie, a przez to obniżają ja-
kość naszego życia. Schorzenia
te szczególnie dotykają kobiety,
najczęściej ciężarne lub tuż po
porodzie, ale także dzieci, mło-
dzież, kobiety w menopauzie,
szczególnie te z autoimmuno-
logicznym zapaleniem tarczy-
cy. Czasami objawy zostają nie-
zauważone przez wiele lat, ba-
gatelizowane, często są niespe-
cyficzne, co utrudnia ich dia-
gnozowanie.

Tarczyca jest największym
gruczołem wydzielania we-
wnętrznego w naszym organi-
zmie. Mimo że waży tylko 30 g,
odpowiada za prawidłową
przemianę materii i kontroluje
ciepłotę ciała, ma również
wpływ na funkcjonowanie
układu nerwowego, pokarmo-
wego, krwionośnego i rozrod-
czego. Steruje utrzymaniem
płynów w organizmie czy od-
czuwaniem przez nas zimna
bądź ciepła. Od niej zależy stan
naszych kości, skóry, włosów,
paznokci. Nieleczona nadczyn-
ność lub niedoczynność tar-
czycy pogarsza stan zdrowia,
zaburza naszą kondycję, zmie-
nia sylwetkę, jedni chudną
"bez powodu", a inni tyją, a złe
działanie tarczycy negatywnie
odbija się na pracy innych orga-
nów.

* * *
Istnieją dwa podstawowe ro-

dzaje zaburzeń pracy tarczycy:
niedoczynność i nadczynność.
Niedoczynność (hipotyreoza)
to stan chorobowy spowodo-

wany niedoborem we krwi hor-
monów tarczycy – trójjodoty-
roniny (T3) i tyroksyny (T4),
który powoduje wiele zaburzeń
ogólnoustrojowych – przemia-
ny metaboliczne i inne procesy
ustrojowe ulegają spowolnie-
niu. Przyspieszeniu ulegają na-
tomiast procesy zużywania się i
starzenia organizmu. Szczegó-
łowy podział schorzeń wyróż-
nia niedoczynność tarczycy
pierwotną i wtórną. Pierwotna
spowodowana jest uszkodze-
niem, czy upośledzeniem czyn-
ności gruczołu przez takie
czynniki jak: niedobór jodu w
pokarmach, niedobór enzy-
mów uczestniczących w wy-
twarzaniu hormonów tarczycy
lub użycie leków blokujących te
enzymy, wieloletnie procesy
zapalne tarczycy (Hashimoto).
Wtórna natomiast jest spowo-
dowana zaburzeniem wytwa-
rzania hormonu tyreotropowe-
go przysadki (TSH) pobudzają-
cego tarczycę do produkcji hor-
monów.

Niestety, Polacy niewiele
wiedzą na temat chorób tarczy-
cy, choć dotykają one tak duży
procent naszej populacji, a le-
karze alarmują, iż niemal 47
proc. społeczeństwa nie potrafi
wymienić ani jednego z oczy-
wistych objawów chorób tar-
czycy, a 73 proc. z nas nigdy nie
wykonało badań tego narządu.
A oto podstawowe objawy cho-
rób dotyczących tarczycy, które
powinny wzmóc naszą czuj-
ność: przewlekłe zmęczenie,
senność, brak koncentracji,
rozkojarzenie, zaburzenia pa-
mięci, blada i sucha skóra, wy-
padanie włosów, stany depre-

syjne, zwiększenie lub nagły
spadek masy ciała bez zmian
stylu życia, bezsenność, kłopo-
ty z oddychaniem, kołatanie
serca, drażliwość, nerwowość,
potliwość dłoni… Bardzo często
objawy chorobowe, przynaj-
mniej początkowo, są lekcewa-
żone, a brak właściwej diagno-
zy uniemożliwia podjęcie sku-
tecznej terapii.

* * *
Niedoczynność tarczycy -

tak zwana pełnoobjawowa nie-
doczynność tarczycy dotyczy
około 10 proc. dorosłych kobiet
i 1 proc. mężczyzn, natomiast
utajona postać tego zaburzenia
może występować nawet u 22
proc. ogólnej populacji. Choro-
ba pojawia się, gdy gruczoł nie
jest w stanie produkować wy-
starczającej ilości hormonów,
co spowalnia procesy metabo-
liczne organizmu. Pojawia się
uczucie przewlekłego zmęcze-
nia i obniżenia nastroju, a także
pojawia się przyrost masy ciała
i gromadzenie się tkanki tłusz-
czowej w obrębie jamy brzusz-
nej, podwyższenie ciśnienia
tętniczego, wzrost poziomu
cholesterolu, zaburzenia mie-
siączkowania, inne problemy
dotyczące płodności.

Choroby tarczycy cechuje
duża różnorodność, na pozór
niezwiązanych ze sobą obja-
wów. Istnieje natomiast mnó-
stwo symptomów, które mogą
skłonić nas do podejrzeń: „coś
na szyi” - powiększona tarczy-
ca może powodować uczucie
dyskomfortu, bóle szyi, dła-
wienie w gardle, problemy z
przełykaniem, oddychaniem,
możemy też sami zauważyć w

lustrze, że coś jest nie tak. Nie-
pokojący wytrzeszcz gałek
ocznych występuje w nad-
czynności tarczycy, szczegól-
nie wyraźnie w chorobie Gra-
vesa - Basedowa, towarzyszą
mu także obrzęki powiek, a
nawet zaburzenia widzenia.

Zwiększona nerwowość,
drażliwość, nadpobudliwość,
niemożność skupienia uwagi -
występują w nadczynności
tarczycy. Narastające spowol-
nienie myślenia oraz mowy,
osłabienie pamięci (u dzieci
pogorszenie się ocen i wyni-
ków w nauce), a także tenden-
cja do depresji mogą być spo-
wodowane niedoborem hor-
monów tarczycy. Uczucie cie-
pła albo zimna - gdyż w choro-
bach tarczycy zmienia się tole-
rancja temperatury otoczenia,
niedoczynność zwiększa
wrażliwość na chłód, nato-
miast nadczynność powoduje
nietolerancję gorąca.

Kolejny z oczywistych obja-
wów niedoczynności to tak
zwana skóra teściowej, gdyż
pojawia się duża suchość i
szorstkość skóry w okolicach
łokci i kolan, skóra ciała jest
blada i zimna, zmniejsza się jej
potliwość, może pojawić się
obrzęk tkanek podskórnych,
występuje tendencja do wypa-
dania włosów i łamliwość pa-
znokci. Odmiennie natomiast
wygląda skóra w nadczynno-
ści: jest ciepła, elastyczna,
gładka, wilgotna, wręcz aksa-
mitna w dotyku, może wystę-
pować też zwiększona potli-
wość.

Maria Fall - Ławryniuk
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