
D zień świętego
Marcina i Naro-
dowe Święto
Niepodległości

obchodzone są jednocześnie 11
listopada. Zgodnie z wielowie-
kowym zwyczajem w tym
dniu trzeba zjeść choćby jedne-
go słodkiego rogala święto-
marcińskiego. Choć jest to
obyczaj pochodzący z Wielko-
polski, dzisiaj kultywuje się go
w całej Polsce, w tym na Po-
morzu, a także za granicą, w
krajach, w których znajdują się
skupiska Polonii.

Wielkopolscy cukiernicy
sprytnie wykorzystali przepisy
Unii Europejskiej dotyczące
produktów o chronionej na-
zwie pochodzenia, uję-
tych w rozporządzeniu
Komisji Europej-
skiej nr

1070/2008 z 30 października
2008 roku. Zobowiązują one
naszych cukierników do posia-
dania certyfikatu Kapituły Po-
znańskiego Tradycyjnego Ro-
gala Świętomarcińskiego, po-
wołanej przez Cech Cukierni-
ków i Piekarzy w Poznaniu.
Dlatego też firmy cukiernicze z
pozostałych regionów kraju,
wypiekające słodkie rogale
według własnych, firmowych
receptur, oferują je pod nazwa-
mi takimi jak rogale z makiem,
rogale marcinowe, rogale na
świętego Marcina czy rogale

Marcjana. Ale konsumenci i
tak wiedzą, że chodzi o święto-
marciński smakołyk cukierni-
czy.

Firma Piekarnia-Cukiernia
„Pellowski” Grzegorz Pellow-
ski w Gdańsku co roku oferuje
rogale pod nazwą rożki mar-
cjanki i nie narzeka na brak za-
interesowania nimi klientów.
Jak mówi Grzegorz Pellowski,
rożek jest tradycyjnym okre-
śleniem rogala na Kaszubach.
Drugi człon nazwy stanowi po-
łączenie imion Marcin i Jan.
Legendę o tych dwóch przyja-
ciołach, których połą-
czone dwa
kaszub-
skie

rożki do tabaki dały formę ro-
galowi, opracował profesor Je-
rzy Samp.

Łukasz Pellowski, właściciel
firmy Piekarnia-Cukiernia
„Pellowski” Łukasz Pellowski
w Gdańsku, z grupy Pellowski,
zaznacza, że w firmowych
sklepach i kawiarniach 11 li-
stopada będą oferowane poje-
dynczo duże marcjanki o wa-
dze 150 gramów i małe, 60-
gramowe, na wagę. W dniu
świętego Marcina liczba sprze-
dawanych rogali znacząco ro-
śnie. Na kilka dni przed tym

dniem zaczyna się przygoto-
wania do wypiekania tysięcy
rogali. Gromadzone są surow-
ce piekarnicze i produkty będą-
ce składnikami ciasta oraz na-
dzienia.

Zgodnie z recepturą firmo-
wą, marcjanki są wypiekane z
ciasta drożdżowego, z nadzie-
niem z niebieskiego maku lub
z orzechowym. Różnią się
więc one od wielkopolskich ro-
gali, ale chyba smakują klien-
tom, bowiem sprzedaje się je
przez cały rok. Choć najwięk-
szym zainteresowaniem cieszą

się one w

dniu świętego Marcina.
Za pierwszy pisemny doku-

ment o zwyczaju konsumowa-
nia w dniu św. Marcina rogali
uznaje się ogłoszenie reklamo-
we zamieszczone 10 listopada
1852 roku w „Gazecie Wiel-
kiego Księstwa Poznańskie-
go”. Napisano w nim: „Jutro w
Czwartek Rogale nadziewane,
po różnych cenach w cukierni
A. Pfitznera, ulica Wrocław-
ska”. Cukiernia Antoniego
Pfitznera działała w Poznaniu
od roku 1849. Możemy więc
założyć, że poznańska tradycja

wypiekania rogali świętomar-
cińskich mogła być znacznie
wcześniejsza.

Rogale świętomarcińskie od
roku 1901 zaczęło propagować
Stowarzyszenie Cukierników
w Poznaniu. Po 1945 roku tra-
dycję ich wypiekania odnowili
poznańscy cukiernicy. Ponie-
waż rzemieślniczych cukierni i
piekarni nie objęła komuni-
styczna ustawa nacjonalizacyj-
na z 1946 roku, zostały one
uchronione przed likwidacją.
Cukiernicy byli jednak zmu-
szeni do zmiany receptury ma-
sy, którą nadziewano rogale.
Do wojny masę sporządzano z
migdałów, niedostępnych w

okresie gospodarki socjali-
stycznej. Zastąpiono ją

masą wytwarzaną z
białego maku,

z dodat-

kiem aromatu migdałowego.
Legenda dotycząca rogali

świętomarcińskich mówi, że
ich półkolisty kształt zawdzię-
czają formie podkowy, którą
miał zgubić koń świętego Mar-
cina. Inna opowieść głosi, że
rogale zaczęto wypiekać, żeby
uczcić zwycięstwo króla Jana
III Sobieskiego pod Wiedniem
w 1683 roku. Na zdobytych
przez wojska królewskie licz-
nych chorągwiach tureckich
widniał półksiężyc, będący
wzorem kształtu rogali.

Oprac. (JAS)
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sklepy, stoiska i kawiarnie
firmy „Pellowski”

Oferta firmy „Pellowski”: pieczywo, wyroby cukierni-
cze (w tym torty na zamówienie, na różne okazje), kawa
firmowa Pello Cafe z ekspresu i do kupienia w opakowa-
niach - mielona i ziarnista, kanapki, przekąski, usługi cate-
ringowe.

Gdańsk: ul. Podwale Staromiejskie 82, czynny w dniach
i godzinach: pn-pt: 6-19, sb: 6-17, nd: 8-16; ul. Rajska 5,
czynny w dniach i godzinach: pn-pt: 6.30-19.30, sb: 6.30-
19, nd: 7-19, bezpłatne Wi-Fi; ul. Rajska 10, czynny w
dniach i godzinach: pn-pt: 9-21, sb: 9-21, nd: 10-20 i nd
niehandlowa - 10-15, bezpłatne Wi-Fi; ul. Długa 40/42,
czynny w dniach i godzinach: pn-pt: 7-20, sb: 7-20, nd: 7-
20; ul. Długie Ogrody 11, czynny w dniach i godzinach: pn-
-pt: 7-18, sb: 8-17, nd: 8-16; ul. Nowe Ogrody 36, czynny
w dniach i godzinach: pn-pt: 6-18, sb: 7-14, nd - nieczyn-
ne; ul. Łagiewniki 8/9, czynny w dniach i godzinach: pn-pt:
7-18, sb: nieczynne, nd - nieczynne; plac Dominikański 1
(Hala Targowa), czynny w dniach i godzinach: pn-pt: 9-18,
sb: 9-16, nd: nieczynne; ul. Kartuska 126, czynny w dniach
i godzinach: pn-pt: 6-18, sb: 6-14, nd: 7-14; ul. Kartuska
26, czynny w dniach i godzinach: pn-pt: 6-19, sb: 6-15, nd:
7-14; ul. Hallera 133, czynny w dniach i godzinach: pn-pt:
6-19, sb: 7-15, nd: 7-15; al. Grunwaldzka 66, czynny w
dniach i godzinach: pn-pt: 6.30-18.30, sb: 7.30-15; ul.
Dmowskiego 16, czynny w dniach i godzinach: pn-pt: 6-19,
sb: 6-15, nd: 7-14; ul. Cieszyńskiego 1 B, czynny w dniach
i godzinach: pn-pt: 6.30-19, sb: 6.30-16, nd: 7-15; ul. Kiliń-
skiego i Kościuszki (róg), czynny w dniach i godzinach:
pn-pt: 6.30-18, sb: 7-15, nd - nieczynny; ul. Obrońców Wy-
brzeża 4 D, czynny w dniach i godzinach: pn-pt: 6.30-
18.30, sb: 7-15, nd: 7-14; tunel dworca SKM Gdańsk Ża-
bianka, box nr 27, czynny w dniach i godzinach: pn-pt: 6-
18, sb: 7-16, nd - nieczynne; ul. Krzemowa 2, czynny w
dniach i godzinach: pn-pt: 6-19, sb: 7-15, nd: 7-14; ul.
Damroki, czynny w dniach i godzinach: pn-pt: 6.30-19, sb:
6.30-15, nd: 7-14; ul. Czerwony Dwór 26, czynny w dniach
i godzinach: pn-pt: 6.30-18, sb: 6.30-15, nd: 8-14

Gdynia: ul. Nowowiczlińska, pawilon 22, czynny w
dniach i godzinach: pn-pt: 6.30-18.30, sb: 6.30-15.30, nd:
8-14.30

Sopot: ul. Dworcowa 7 (Dworzec Główny PKP), czyn-
ny: pn-pt: 6.00-19.00, sb: 6.00-17.00, nd: 8-16, bezpłatne
Wi-Fi, możliwość naładowania komórki

Straszyn: ul. Komandora Kraszewskiego 1, czynny w
dniach i godzinach: pn-pt: 6-19, sb: 7-15, nd: 7-14

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

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

Przyjmujemy zamówienia na nasze wyroby cukiernicze
we wszystkich naszych sklepach. Zamówienia można
składać również telefonicznie - tel. nr 58 301 45 20 i pocz-
tą elektroniczną (e-mail: biuro@pellowski.net)

Gdańskie rogale na świętegoMarcina

Rożki MaRcjanki
z kaszubskiM RodowodeM

Rożki marcjanki z firmy „Pellowski”
Fot. arch.
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z kart historii

u (wieLu) bRaMMiasta

Dawne furty z czasów
przedkrzyżackich zaczęły się
pod koniec XIV stulecia prze-
kształcać w bramy z prawdzi-
wego zdarzenia. Najbardziej
chyba charakterystyczne dla
Gdańska były i są tzw. bramy
wodne położone nad Motławą
(Długie Pobrzeże). Zanim po-
wstała słynna Zielona Brama,
wcześniej już miejsce to zaj-
mowała tzw. Brama Kogi. Z
innych budowli tego rodzaju
godzi się wymienić Bramę
Żurawiową, która z czasem
uległa przekształceniu w słyn-
ny gdański Żuraw. Po dziś
dzień jest to symbol i wizy-
tówka naszego miasta. Jest on
zwrócony swym wysięgiem
ku Motławie i stanowi za-
mknięcie ulicy Szerokiej. Je-
go dwie masywne ceglane
baszty pełniły w średniowie-
czu funkcję obronną, strzegąc
miasta od strony nabrzeża
portowego. Obecny swój
kształt uzyskał Żuraw dzięki
przebudowie dokonanej pod
koniec pierwszej połowy XV
wieku (tuż po pożarze, który
strawił budowlę w roku
1442). Powstała wówczas
drewniana konstrukcja łączą-
ca obie części murowane, a w
niej główne urządzenie dźwi-
gowe Żurawia, tj. para wiel-
kich bębnów drewnianych po-
nadsześciometrowej średnicy.
Były one wprowadzane w

ruch przez poruszających się
wewnątrz ludzi. Pozwalało to
unosić ciężary o wadze do
czterech ton. Urządzenie słu-
żyło do załadunku towarów
oraz do stawiania masztów.
Ten osobliwy dźwig był eks-
ploatowany przez blisko pięć
wieków. Niegdyś z Żurawiem
sąsiadował (od strony północ-
nej) spichlerz, w którym prze-
chowywano beczki z piwem i
winem. Przebudowano go z
czasem na dom mieszkalny,
po wojnie zaś powstała tu ko-
tłownia. Obecnie mieści się w
tym miejscu część Narodowe-
go Muzeum Morskiego. Sam
Żuraw, potwornie zniszczony
w roku 1945, został pieczoło-
wicie zrekonstruowany i ta-
kże służy wspomnianemu
muzeum.

Wymieńmy też Bramę
Chlebnicką (u wylotu ulicy o
tej samej nazwie), Bramę św.
Ducha, która nazwę swą także
zawdzięcza ulicy, tutaj wła-
śnie się kończącej, oraz go-
tycką Bramę Mariacką z poło-
wy XV wieku, która przylega
do Muzeum Archeologiczne-
go.

Bramę Krowią wzniesiono
w roku 1378. Przebudowana
na początku naszego stulecia i
silnie zniszczona podczas II
wojny światowej, została zre-
konstruowana w roku 1972.

Brama Chlebnicka zaś z
drugiej połowy XIV wieku
przywołuje na myśl swą na-
zwą ,,ławy chlebowe'' - czyli
średniowieczne kramy cią-
gnące się niegdyś wzdłuż uli-
cy prowadzącej stąd w głąb
miasta. Sprzedawano w nich
pieczywo. Jeszcze w czasach
zwierzchnictwa zakonu bra-
mę przyozdobiono płasko
rzeźbionym herbem miasta

wyobrażającym wówczas je-
dynie dwa krzyże (bez koro-
ny). Pojawiła się też rzeźbio-
na lilia - stąd w dokumencie z
roku 1464 mowa jeszcze o
Bramie Chlebnickiej alias Li-
lią zwanej. Obecny swój
kształt zawdzięcza przepro-
wadzonej w drugiej połowie
XV wieku modernizacji w du-
chu flamandzkim. Pozostałe
istniejące do dziś bramy wod-
ne Gdańska to Straganiarska,
Mariacka (obie z drugiej po-
łowy XV wieku) i Świętojań-
ska.

Około roku 1480 gdańsz-
czanie zaczęli wznosić nowe
mury obronne na Starym Mie-
ście i Starym Przedmieściu.
Wespół z fortyfikacjami
Głównego Miasta zapewniały
one znacznie większe bezpie-
czeństwo. Pojawiły się nowe-
go typu baszty oraz tzw. ron-
dele ziemne. Niestety, wiele z
powstałych wówczas budow-
li, jak choćby bramy: św. Ja-

kuba, Nowa, św. Elżbiety czy
Karowa - dziś już nie istnieje.

Nigdy nie została doprowa-
dzona do końca budowa tzw.
Bramy Stągiewnej. Malowni-
czą Bramę Straganiarską
(1482-1483) zdobią od strony
Motławy herby Gdańska,
Prus i Polski (pośrodku). To
tutaj właśnie mieszkał w la-
tach 1959-1963 jeden z naj-
wybitniejszych polskich akto-
rów filmowych - Zbyszek Cy-
bulski.

Kolejną bramą wodną
Gdańska jest Brama Święto-
jańska. Pochodzi prawdopo-
dobnie z końca XIV wieku.
Niemal doszczętnie zburzona
podczas ostatniej wojny rów-
nież i ona została starannie
odtworzona.

Ze wszystkich bram miej-
skich najwyższą niewątpliwie
rangę miały bramy ulicy Dłu-
giej i jej przedłużenia - Dłu-
giego Targu. Brama Wyżynna
stanowiła główny wjazd do
Gdańska. Ta majestatyczna
budowla była zawsze czymś
w rodzaju wizytówki zamo-
żnego miasta. Jej pierwotny
charakter oddają dziś już tyl-
ko stare obrazy, sztychy, a na-
wet najstarsze gdańskie foto-
grafie, na których z obu stron
bramy widnieją potężne wały
ziemne usypane w drugiej po-
łowie XVI wieku, a zlikwido-
wane dopiero pod koniec XIX
stulecia. Widać na nich także
głęboką fosę oraz most zwo-
dzony, po którym wjeżdżał do
Gdańska w roku 1807 Napo-
leon.

Brama powstała w latach
1574-1576 wg projektu Jana
Kramera. W roku zaś 1588
została ozdobiona przez Wil-
helma van den Blocka ka-
miennym boniowaniem. Inny
artysta, Jan Vredeman de

Vries, wyposażył górną partię
bramy kunsztownym zespo-
łem heraldycznym z godłem
Polski w środku i herbami
Gdańska (na prawo) oraz Prus
Królewskich po lewej stronie.
Są tu także trzy znamienne
dla Gdańska sentencje łaciń-
skie: ,,Sapientissime fiunt
omnia quae pro republica
fiunt”, ,,Iustitia et pietas duo
sunt regnorum omnium fun-
damenta”, ,,Civitatibus haec
optanda bona maxima: pax -
libertas - concordia”. W prze-
kładzie na język polski
brzmią one: ,,Najmądrzej
dzieje się to wszystko, co się
dzieje dla Rzeczypospolitej”,
„Sprawiedliwość i pobożność
są to dwie podstawy wszel-
kich kwestii” oraz „Dobra
najbardziej przez narody po-
żądane to pokój, wolność i
zgoda”.

Złota Brama powstała w la-
tach 1612-1614 w miejscu
dawnej Bramy Długoulicznej.
Zaprojektował ją Abraham
van den Block, zrealizował
zaś ów projekt Jan Strakow-
ski. Brama nawiązuje do an-
tycznej tradycji łuków tryum-
falnych. Posiada trzy przeloty,
z których najokazalszy jest
środkowy. Wieńczy ją ażuro-
wa attyka, gdzie za balustradą
umieszczono w roku 1648
rzeźby gdańskiego artysty
Piotra Ringeringa. Przedsta-
wiają one alegorie Wolności,
Bogactwa, Sławy i Pokoju (to
od strony Wieży Więziennej),
patrząc zaś od ulicy Długiej,
zauważymy alegorie Mądro-
ści, Pobożności, Sprawiedli-
wości i Zgody. Obecne są re-
pliką rzeźb oryginalnych i
wykonane zostały po II woj-
nie światowej przez gdań-
skich artystów. Niegdyś wiele
elementów zewnętrznych tej

bramy, płaskorzeźby i zdobie-
nia, pokrywała solidna war-
stwa złoceń, stąd i nazwa:
Złota Brama. Dziś jest ona
siedzibą Stowarzyszenia Ar-
chitektów Polskich.

Zielona Brama - o której
poprzedniczce już wspomina-
liśmy wcześniej, to dzieło Ja-
na Kramera i Holendra Re-
gniera z lat 1564-1568. Jest to
najokazalsza i jedna z najbar-
dziej wytwornych bram
Gdańska. Posiada aż cztery
przejazdy, ponad którymi
umieszczono zespół herbów.
Niegdyś znajdował się tu ar-
senał, później w latach 1746-
1845 przestronne pomiesz-
czenia służyły gdańskiemu
Towarzystwu Przyrodnicze-
mu. Jeszcze później (od roku
1880 aż do II wojny świato-
wej) było tu Muzeum Przy-
rodnicze, lecz nigdy Zielona
Brama (zawdzięcza podobno
swoją nazwę zielonemu mo-
stowi leżącemu tuż za nią nad
Motławą) nie była stałą rezy-
dencją polskich monarchów,
choć właśnie taką przecież
miała pełnić funkcję.

Niektóre stare fotografie i
sztychy dziewiętnastowiecz-
ne ukazują Zieloną Bramę bez
jej finezyjnych renesanso-
wych szczytów. Zastąpiono je
w latach trzydziestych XIX
stulecia klasycystyczną atty-
ką. Wieńczyła ona wszakże tę
budowlę tylko przez pół wie-
ku, po czym w roku 1886 re-
nesansowe szczytnice wróciły
na swoje miejsce.

Z pozostałych bram miej-
skich na uwagę zasługują
jeszcze: Brama Nizinna oraz
Żuławska. Twórcą pierwszej z
nich był w roku 1626 Jan
Strakowski. Należy jej szukać
na południowym skraju Stare-
go Przedmieścia.

Oto jedyna z zabytkowych
bram Gdańska, pod którą od-
bywa się ciągle jeszcze ruch
kołowy.

Brama Żuławska leży przy
skrzyżowaniu ulic Długie
Ogrody z Długą Groblą. Jest
ona również dziełem Jana
Strakowskiego, a powstała w
roku 1628. Stanowiła jeden z
elementów długiego ciągu
zniwelowanych w XIX wieku
wałów obronnych. Budowla
miała niegdyś bogatszy od
obecnego wystrój rzeźbiarski.
Zachował się m.in. herb
Gdańska dłuta Hermana Knu-
sta.

Jerzy Samp

Widok BramyWyżynnej z mostem zwodzonym

Zielona Brama z 1765 roku. Fragment sztychu Matthäusa Deischa
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dzwony kościoła bożeGo ciała
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Kościół Bożego Ciała po-
wstał jako kaplica szpitala
założonego w 1351 roku u
podnóża Góry Gradowej
(Grodziska). W roku 1520,
gdy nadciągała armia nie-
miecka, wspomagająca
zbuntowanego przeciw Zyg-
muntowi Staremu Albrechta
Hohenzollerna, uniknął
zniszczenia, ale w podob-
nych okolicznościach w
1577 roku został rozebrany.
Po zakończeniu „wojny z
Batorym” odbudowano go.
Pochodzący z tego czasu
korpus kościoła ma wielo-
boczne prezbiterium. Prosto-
padłą do niego dzisiejszą na-
wę główną wzniósł w latach
1687-1688 Bartłomiej Ra-
nisch (według projektu Pio-
tra Willera). Wieża zachod-
nia była zbudowana w roku
1596, przebudowana w
1694, wschodnia (od ulicy)
powstała w roku 1742. Oso-
bliwością kościoła jest ze-
wnętrzna kazalnica do kazań
pod gołym niebem.

W 1670 roku wieża ko-
ścioła miała dwa dzwony i

zegar bijący (bez tarczy). W
roku 1881 na starej wieży
były trzy dzwony. W przed-
wojennych opisach kościoła
nie ma mowy o dzwonach,
tym cenniejsze są materiały i
notatki prof. W. Drosta, za-
chowane w Instytucie Herde-
ra w Marburgu, wykorzysta-
ne w swoim czasie przez E.
Wróblewską. Opisano w
nich cztery dzwony tego ko-
ścioła. Najstarszy (nazwijmy
go nr 1) miał kształt nieco
spłaszczony: wysokość h =
50 cm (z koroną 69), średni-
ca wylotu D = 70 cm. In-
skrypcja: S. ANTONIVS
CONVENTVS. OSTRO-
LEN. P. ANNO 1691 wska-
zywała, że pierwotnie był
przeznaczony dla Ostrołęki,
ale druga: MIT GOTTES
HVLFE GOS MICH (z bo-
ską pomocą odlał mnie) AB-
SALOM WITTWERCK
GDANI świadczyła, że po-
wstał w Gdańsku. Pozostałe
dzwony były dziełem Jana
Gotfryda Anthony’ego.
Pierwszy z nich (nr 2), wyso-
ki na 33,5 cm (z koroną 46),
przy średnicy 47 cm, nosi
napis MIT GOTTES HILFE
GEGOSSEN DANZIG
A(NNO) 1733. Jego „szyję”
zdobi podwójny fryz - u góry
roślinny, u dołu utworzony z
girland owoców, ożywiony
postaciami ptaków. Drugi
kolejny (nr 3) miał proporcje
typowe dla dzwonów zega-
rowych (h = 21 cm, z koroną

31,5 cm, D = 58,5 cm). In-
skrypcja informowała, że
wykonał go Anthony (ME
FECIT JOH. GOTTFR. AN-
THONY / GEDANI A(NNO)
1749, druga podawała na-
zwiska witryków (starszych

gminy): VORSTEHER WA-
REN / FRIEDRICH H-
ÖCHSTER BAVVERWAL-
TER / EPHRAIM BVSCH /
DANIEL WAGNER / GOT-
TFRIED DINGEN. Cieka-
we, że był gotowy na rok

przed ukończeniem zegara
na wieży wschodniej przez
Jana Chrystiana Jaenichena.
Najmłodszy dzwon (nr 4),
również nieco spłaszczony
(h = 38 cm, z koroną 52, D =
58 cm), z napisem HEILI-
GER LEICHNAM (Boże
Ciało), z podobnym jak po-
przedni „podpisem” ludwi-
sarza i datą 1758, zdobi pla-
kietka z Ukrzyżowaniem. In-
skrypcja po drugiej stronie
płaszcza podaje nazwiska
przełożonych gminy, wśród
których powtarza się tylko
Ephraim Busch. Pozostali to
Gabriel Lorentz Braemer, Jo-
hann Friedrich Dingen (Bau-
verwalter - odpowiedzialny
za budowy) i Johann Dob-
brick.

W czasie ostatniej wojny,
zgodnie z zarządzeniem
Göringa z 1940 roku, dzwo-
ny zostały przeznaczone na
przetopienie na cele wojsko-
we. Zdjęte z wieży pojechały
do huty w Wilhelmsburgu
(dziś część Hamburga).
Dwóch nie zdążono przeto-
pić, bo nalot aliancki w roku
1943 uszkodził piece huty.
Odnalezione na składowisku
wśród tysięcy dzwonów z
prawie całej Europy (około
1300 z Polski), nie wróciły
do ojczyzny. Władze brytyj-
skiej strefy okupacyjnej, w
której znalazł się Hamburg,

przekazywały je w tymcza-
sowe użytkowanie kościo-
łom na terenie strefy jako
tzw. dzwony użyczone (Le-
ihglocken), podkreślając
przy tym wyraźnie, że nie
stają się ich własnością.
Dzwony trafiały także do no-
wych kościołów. Tak się sta-
ło w przypadku naszych
dzwonów. W roku 1951
ukończono budowę kościoła
w miejscowości Siems,
przedmieściu Lubeki na pół-
nocnym brzegu Trawny, i do
niego je przekazano. Opisy,
jakie można znaleźć (np. w
Niemieckiej Bibliotece Cy-
frowej), pokazują, że są to
opisane wyżej dzwony nr 2
(z 1733 roku, z nieco inaczej
odczytanymi, ale również
prawdziwymi nazwiskami
przełożonych) i nr 4 (1758
rok). Po sekularyzacji ko-
ścioła w Siems (w 2005 ro-
ku) zostały przeniesione do
Domu Hanzeatyckiego Mia-
sta Gdańska w Lubece. Ich
macierzysty kościół w Gdań-
sku nadal obywa się bez
dzwonów. Przyjazne stosun-
ki łączące dziś lubeckich
gdańszczan z macierzystym
miastem pozwalają mieć na-
dzieję, że w tym przypadku
powrót dzwonów na dawne
miejsce nie byłby niemożli-
wy.

Andrzej Januszajtis

Odnowiony kościół Bożego Ciała czeka na dzwony

Dzwony Bożego Ciała w Lubece - mniejszy z roku 1733, większy z 1758 roku



W historii naszego kraju
gęś była zawsze rarytasem w
kuchni i symbolem polskiego
krajobrazu. Mamy wielowie-
kowe tradycje zarówno w ho-
dowli, jak i w przyrządzaniu
tego mięsa, a początki ich się-
gają aż XVI wieku. Na szczę-
ście tak niegdyś przez nas ce-
niona gęsina mozolnie powra-
ca do łask. A co ważne, nie
tylko jej wyborny smak od-
grywa tu ważną rolę, ale także

jej zdrowotne atuty. Zawiera
tylko kilka proc. tłuszczu, a
to nic w porównaniu z wie-
przowiną z zawartością tłusz-
czu około 5 razy wyższą! Za-
wiera również nienasycone
kwasy tłuszczowe i ważne wi-
taminy: A, B1, B2, D, nie
wolno nam również zapomi-
nać o smalcu z gęsi, który po-
siada, tak jak oliwa z oliwek -
kwasy oleinowe zmniejszają-
ce zawartość złego choleste-
rolu, a że jest odporny na wy-
soką temperaturę, to idealnie
nadaje się do przygotowywa-
nia potraw na ciepło. W trady-
cji staropolskiej kuchni nie
mogło gęsiny zabraknąć w
dzień św. Marcina, według
przysłowia: Na św. Marcina
najlepsza w garnku gęsina,
bowiem ten smakowity ptak
wróżył domowi dostatek.

Słynne są też polskie i litew-
skie przysmaki - półgęski -
wędzone piersi gęsie, a także
przejęte z żydowskiej kuchni
„gęsie pipki”, czyli nadziewa-
ne gęsie szyje. Gęsina to mię-
so smakowite, wartościowe
odżywczo, ciemne, o miłym
aromacie, nadające się do
przygotowania na wiele spo-
sobów.

Klasycznym dodatkiem do
potraw z gęsi jest kapusta ki-
szona, duszona, czerwona z
jabłkiem lub gruszkami, a do-
skonale komponują się z gęsi-
ną knedle, ziemniaki w mun-
durkach, puree ziemniaczane
lub z dyni. Jednak najbar-
dziej popularna i najchętniej
przygotowywana, czy to
przez restauracje, czy gospo-
dynie domowe, jest gęś na-
dziewana jabłkami, bowiem

winne jabłka wyjątkowo do-
brze harmonizują z aromatem
gęsiny, co szczególnie pod-
kreśla majeranek, mielony
kminek lub imbir, którym na-
ciera się ptaka przed obróbką
termiczną. Niezwykle popu-
larnymi nadzieniami są rów-
nież farsze na bazie suszo-
nych śliwek, kaszy gryczanej,
słodkiej lub kiszonej kapusty,
grzybów, ziemniaków, maka-
ronu. Do pieczenia dobrze
jest odciąć szyję i skrzydła, a
podroby gęsie często używa-
ne są do przyrządzenia sma-
kowitych zup lub do pieczeni
(głowa, szyja, łopatki, skrzy-
dełka, wątróbka). Bardzo po-
pularny i często przygotowy-
wany jest krupnik na gęsinie.
Gęsina jest szczególnie zale-
cana osobom o słabej odpor-
ności. Zawiera duże ilości ła-

two przyswajalnego cynku,
żelaza czy fosforu. Bardzo
często zaleca się jedzenie gę-
siny w okresie rekonwale-
scencji pozabiegowej, charak-
teryzuje się także brakiem
węglowodanów, natomiast
zawiera zdrowe nienasycone
kwasy tłuszczowe, niacynę w
ilościach niezbędnych dla
funkcjonowania organizmu.
Na szczęście na nowo odkry-
wamy naturę kuchni polskiej,
do której z całą pewnością na-
leży nasza gęsina.

Kucharze przekonują, że ta-
kiej jakości produktu w kuch-
ni może nam pozazdrościć ca-
ły gastronomiczny świat. Bo-
wiem daniami na bazie pol-
skiej gęsiny od lat zachwyca-
ją się Niemcy i Austriacy. Do
dziś Polska jest największym
producentem gęsi w Europie.

Eksport gęsiny na rynek nie-
miecki sięga około 18-20 ty-
sięcy ton rocznie, a polska gęś
uchodzi tam za prawdziwy ra-
rytas.

Maria Fall-Ławryniuk
Fot. slowianowierstwo.word-

press.com
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jak przyrządzać gęsinę

Gęsina na święteGoMaRcina

GĘŚ NADZIEWANA OWOCAMI
Składniki:1 młoda gęś ok. 4-4,5 kg, 1 kg jabłek winnych, 50 dag suszonych śliwek, 1 duża cebula,

połowa cytryny, sól, pieprz
Przygotowanie: śliwki namoczyć w letniej wodzie, osączyć, wypestkować i pokroić na 4 części.

Jabłka obrać ze skórki, pokrajać w drobną kostkę, dodać do śliwek. Wypatroszoną gęś umyć
dokładnie i przygotować następująco: wewnątrz natrzeć solą oraz pieprzem, a na zewnątrz sokiem z
cytryny. Skórę szyjki odciągnąć na grzbiet i przypiąć szpilką do mięsa, do wnętrza tuszki włożyć
cebulę pokrajaną w kostki oraz jabłka i śliwki. Otwór zaszyć, nogi związać, skrzydełka założyć na
grzbiet. Do głębokiej brytfanny włożyć ruszt, położyć na nim gęś, polać odrobiną wody, wstawić do
nagrzanego piekarnika (180 st. C), piec na złoty kolor (licząc po 45 min na każdy kilogram). Pół
godziny przed upływem czasu pieczenia wyjąć brytfannę z piekarnika, ostrym nożem ponacinać
skórę, zlać tłuszcz, po czym powtórnie wstawić mięso do piekarnika i przypiec na chrupko na ostrym
ogniu (200-220 st. C). Po upieczeniu, po około 15 minutach usunąć nitkę i podzielić na porcje.
Następnie ułożyć gęś na półmisku, nadając jej pierwotny kształt. Owocowe nadzienie należy usunąć,
gdyż wchłonęło zbyt dużo tłuszczu, stając się ciężkostrawne i bardzo wysokokaloryczne.

PIECZONE UDKA GĘSIE W RAZOWYM SOSIE
Składniki: 4 gęsie udka, 2 pietruszki, 2 marchewki, pół selera, 2 jabłka winne, cebula, łyżka powi-

deł śliwkowych, szklanka wywaru warzywnego, kromka razowego pieczywa, imbir, gałka muszkato-
łowa, starte goździki, otarta skórka z cytryny, sok z 1 cytryny, kieliszek czerwonego wina, sól, pieprz
biały, 2 łyżki gęsiego smalcu.

Przygotowanie: umyte udka z gęsi nacieramy solą i odstawiamy na 1 godzinę w chłodne miejsce.
Obrane i umyte warzywa ścieramy na grubej tarce, gęsie udka smażymy na smalcu na złoty kolor, w
rondlu topimy łyżkę gęsiego smalcu, wkładamy pokrojone warzywa, a na nich układamy gęsie udka,
podlewamy je rosołem i dusimy pod przykryciem. W czasie duszenia dodajemy imbir, otartą skórkę
z cytryny, goździki, gałkę muszkatołową. Gdy warzywa są już miękkie, dodajemy karmel, starty
chleb razowy, sok z cytryny, powidła oraz wino i dusimy jeszcze przez chwilę. Udka wyjmujemy, sos
miksujemy, doprawiamy do smaku. Serwujemy z dużą ilością sałat.

PLASTRY PÓŁGĘSKA Z MARYNOWANĄ DYNIĄ I OSCYPKIEM
Składniki: 250 g dyni bez skóry i pestek, 4 łyżki oleju rzepakowego, łyżka miodu, sok z

jednej cytryny, czerwony pieprz, 2 gałązki rozmarynu, 2 ząbki czosnku, wędzony półgę-
sek, obsuszony oscypek.

Przygotowanie: dynię kroimy na cieniutkie wstążki za pomocą obieraczki. Marynujemy
je 4 godziny w mieszance oleju, miodu, soku z cytryny, soli, pieprzu, pogniecionych igie-
łek rozmarynu i posiekanego czosnku. Półgęsek kroimy na cienkie plastry, układamy na
talerzu, przykrywamy dyniowymi wstążkami z marynatą. Na wierzch ścieramy oscypek.

GĘŚ W CYNAMONIE, ŚLIWKOWYM SOSIE Z KALAFIOREM
Składniki: 2 uda gęsi, 4 kory cynamonu, 3 ząbki czosnku, 1 seler, 1 pietruszka, 1 ce-

bula, sól, pieprz. Sos: 200 g węgierek - śliwek, 150 ml czerwonego wina, łyżka masła, 3
łyżki miodu, ocet balsamiczny, pół szklanki sosu z pieczeni, kalafior, łyżka masła, łyżka
orzechów włoskich, sól, pieprz.

Przygotowanie: warzywa kroimy na mniejsze kawałki, uda doprawiamy solą i pie-
przem, wstawiamy do naczynia, podlewamy 1/3 szklanki wody. Dodajemy korę cyna-
monu i przykrywamy, wstawiamy do piekarnika na 2 godziny do temperatury 170 st.
C. Wyjmujemy pestki ze śliwek, kroimy na kawałki, przesmażamy na miodzie, zalewa-
my czerwonym winem, dodajemy sos z pieczeni i wino. Zagotować całość i zmiksować
na jednolitą masę, doprawić solą, pieprzem, octem balsamicznym. Kalafior połamać na
małe różyczki, przygotować na parze. Masło rozpuścić i dodać do niego poszatkowane
orzechy, polać kalafior masłem z orzechami i serwować z gęsią.

GĘSIA SZYJA NADZIEWANA
Składniki: gęsia szyja 1 sztuka, włoszczyzna 250 g, masło 100 g, cebula 100 g, bułka

czerstwa 50 g, pierś gęsia 100 g, żołądki gęsie 50 g, wątróbka 50 g, natka pietruszki - pę-
czek, mleko 150 ml, gałka muszkatołowa do smaku, sól, pieprz, jajko, liść laurowy, ziele
angielskie, pieprz ziarnisty.

Przygotowanie: gęsią szyję dokładnie należy oczyścić, opłukać, zdjąć skórę. Szyję goto-
wać razem z włoszczyzną. Pierś gęsią, żołądki, podsmażoną cebulę i namoczoną w mleku
bułkę (lekko odciśniętą) mielimy. Wątróbkę lekko parzymy. Sparzoną wątróbkę, natkę
pietruszki siekamy i łączymy ze zmieloną masą mięsną. Dodajemy jajko, przyprawy i sto-
pione masło. Wyrabiamy jednolitą masę. Tak doprawioną masą faszerujemy skórę szyi
gęsiej. Związujemy lub zszywamy końce nafaszerowanej szyi i parzymy w wywarze oko-
ło półtorej godziny. Podajemy na zimno z sosem lub na ciepło z surówkami.

GĘŚ Z TRAWĄ CYTRYNOWĄ I CZOSNKIEM
Składniki: pierś gęsi - 1 kg, cebula, 8-10 niewielkich ziemniaków, 150 ml bulionu warzywnego, 4

sparzone pomidory obrane ze skórki, ćwierć litra mleka kokosowego, 3-4 łodygi trawy cytrynowej,
4 ząbki czosnku, 1 cm świeżego imbiru.

Przygotowanie: mięso rozdrobnione na małe kawałki wkładamy do dużego garnka, dodajemy
obraną i grubo pokrojoną w plastry, piórka lub kawałki cebulę i całe ziemniaki. Wlewamy bulion,
mleko kokosowe, dodajemy pomidory. Z trawy cytrynowej usuwamy końcówki i zewnętrzną,
zdrewniałą warstwę, nacinamy i miażdżymy łodygę za pomocą noża, wałka lub tłuczka, by wydo-
być zapach. Wrzucamy ją do garnka wraz z czosnkiem i rozkrojonym imbirem. Gulasz możemy
gotować na kuchence lub w piekarniku. Najpierw należy potrawę doprowadzić do wrzenia, a na-
stępnie zmniejszyć temperaturę i gotować półtorej do dwóch godzin na małym ogniu. Przybieramy
kolendrą.


