
N ie wszyscy zapo-
mnieli, że 6
stycznia należy
spożyć w gronie

rodziny i przyjaciół placek
Trzech Króli. Grzegorz Pel-
lowski, właściciel Piekarni -
Cukierni „Pellowski” w Gdań-
sku, już siedem lat stara się,
aby ten świąteczny wyrób cu-
kierniczy pojawiał się na sto-
łach tych, którzy chcą kulty-
wować tradycję żywą jeszcze
w międzywojennej Polsce. Co
roku, na początku stycznia,

historyczny placek można ku-
pować w sklepach i na sto-
iskach firmy „Pellowski”.

Wskrzeszone święto
Święto Objawienia Pańskie-

go, znane także jako Święto
Trzech Króli albo Epifania,
oznaczająca w języku greckim
ukazanie się bóstwa w ludzkiej
postaci, obchodzone jest od
schyłku IV stulecia. Przypomi-
na ono o trzech mędrcach lub
magach, zwanych też królami,
którzy przybyli do Betlejem ze
Wschodu i złożyli pokłon
Dziecięciu Jezus. Wydarzenie
to opisał w Ewangelii św. Ma-
teusz. Wędrowców prowadziła
najpierw do Jerozolimy, a po-
tem - do Betlejem gwiazda be-
tlejemska. Ukazanie się jej
uznali za znak narodzin króla.
W Jerozolimie królowie spo-
tkali się z Herodem, zaniepo-
kojonym wieścią o narodzeniu
Jezusa i możliwością przejęcia
przez niego władzy. Pojechali
więc dalej i odnaleźli Dziecię
Jezus w Betlejem. Obdarowali
je złotem, kadzidłem i mirrą.

Do swoich krain królowie po-
wrócili drogą omijającą Jero-
zolimę, bowiem we śnie zosta-
li ostrzeżeni przed zagrażają-
cym im Herodem.

Święto Objawienia Pańskie-
go skreślił w 1960 roku z listy
świąt państwowych i dni wol-
nych od pracy Sejm PRL. Było
to żądanie Władysława Go-
mułki, I sekretarza Komitetu
Centralnego PZPR, który
zwalczał w różny sposób

wszystko, co wiązało się z wia-
rą i Kościołem katolickim.
Dniem wolnym od pracy, co
umożliwia celebrowanie świę-
ta, stało się ono ponownie w
2011 roku.

Świąteczne tradycje
W dniu święta Objawienia

Pańskiego albo wieczorem
dnia poprzedniego wierni są
zobowiązani do uczestniczenia
we mszy świętej. Do tradycji
kultywowanych w krajach ka-
tolickich należą orszaki Trzech
Króli. Są one największymi ja-
sełkami, czyli widowiskami
wzorowanymi na średnio-
wiecznych misteriach francisz-
kańskich. Barwne orszaki,
tworzone m.in. przez niosą-
cych gwiazdę werblistów, ry-
cerzy i damy dworu, dworzan z
darami i Trzech Króli na ko-
niach, ruszają sprzed kościo-
łów oraz przechodzą ulicami
miast, miasteczek i osiedli. W
naszym kraju orszaki można
oglądać w ponad tysiącu miej-
scowości. Inny zwyczaj, wią-
żący się z nawiedzeniem Betle-

jem przez Trzech Króli, przy-
pominają ich domniemane
imiona: Kacper, Melchior i
Baltazar, czego nie potwier-
dzają zapisy w Ewangelii. Od
końca XVII wieku w kościo-
łach święci się kadzidło i kre-
dę. Kadzidłem okadza się do-
my, aby uchronić ich miesz-
kańców przed chorobami. Na-
tomiast kredą pisze się na
drzwiach domów i mieszkań
pierwsze litery imion królów:
K + M + B. Chociaż mogą to

być także pierwsze lite-
ry łacińskiego

zdania: „Christus mansionem
benedicat”, czyli „Niech Chry-
stus mieszkanie pobłogosła-
wi”. Do liter trzeba dodawać
cyfry oznaczające bieżący rok.

królewski placek
Z obchodzeniem święta Ob-

jawienia Pańskiego od wieków
związane jest wypiekanie plac-
ka Trzech Króli. W Hiszpanii
nazywa się ten wypiek cukier-
niczy roscón de Reyes, a jego
receptura pochodzi z przełomu
wieków XIV i XV. We Francji
i Szwajcarii jest to ciasto galet-
te des Rois, znane od XVI stu-
lecia. W obu Amerykach,
zwłaszcza w Stanach Zjedno-
czonych, Kanadzie i Meksyku,
tamtejsze rosca de Reyes nazy-
wa się king's cake (królewskie
ciasto). Rozpowszechnili je
koloniści francuscy, którzy w
XVIII wieku osiedlili się w Lu-
izjanie. Rosca de Reyes ma
formy gładkiego wieńca lub
wieńca z plecionego ciasta,
ozdobionego kandyzowanymi
owocami, które symbolizują
królewską koronę ze szlachet-

nymi kamieniami.
Rodzajami ciasta galette de

Rois są briochée (drożdżowe),
pochodzące z południowych
regionów Francji i okrągły
frangipane (z dwóch krążków
ciasta francuskiego z nadzie-
niem z masy migdałowej), zna-
ny z północnych regionów
Francji. Samo słowo „frangi-
pane” oznacza masę migdało-
wą, której recepturę miał stwo-
rzyć włoski perfumiarz o takim
nazwisku.

zapomniane ciasto
W Polsce konsumowanie

placka Trzech Króli jest zwy-
czajem zapomnianym. Przy-
wędrował on do nas prawdo-
podobnie w XVII stuleciu z
Francji, gdy na obyczaje kuli-
narne mieli wpływ francuscy
kucharze i cukiernicy. W
Rzeczpospolitej Obojga Naro-
dów, potem zaś na polskich
ziemiach pod zaborami i II
Rzeczpospolitej, w dniu
Trzech Króli w zamożnych do-
mach zasiadano do uroczyste-
go obiadu. Kończyło go zje-
dzenie placka Trzech Króli, w
którym znajdował się migdał, a
jego znalazca otrzymywał tytuł
Migdałowego Króla. Migdało-
wy monarcha otrzymywał ko-
ronę i był najważniejszą osobą
w trakcie świątecznej biesiady.
Miał on jednak obowiązek za-
proszenia jej uczestników na
zabawę karnawałową w swoim
domu. Panny na wydaniu, od-
najdując w cieście migdał,
traktowały to jako zapowiedź
szybkiego zamążpójścia.

Umieszczanie w cieście
migdała nawiązywało do dzie-
jów starożytnego Rzymu, w
którym wyborów władz doko-
nywano przy pomocy czarnego
i białego bobu. Ten pierwszy
oznaczał „nie”, a drugi – „tak”.
Po francusku bób nazywa się
„la fave” i tak samo symboli-
zujący go migdał, umieszczo-
ny w cieście Trzech Króli i słu-
żący wyborowi migdałowego
monarchy. Z czasem „la fave”
przybrały również postać
umieszczanych w cieście mi-
niaturowych figurek porcela-
nowych, a nawet - monet.

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

Tammożna
kuPić Placek
Trzech króli

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, czyn-
ny w dniach i godzinach: pn-pt: 6-18, sb: 7-14, nd - nie-
czynne; ul. Łagiewniki 8/9, czynny w dniach i godzinach:
pn-pt: 7-18, sb - nieczynne, nd - nieczynne; plac Domini-
kański 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; ul. Grun-
waldzka 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. Cieszyńskie-
go 1 B, czynny w dniach i godzinach: pn-pt: 6.30-19, sb:
6.30-16, nd: 7-15; ul. Kilińskiego i Kościuszki (róg), czyn-
ny w dniach i godzinach: pn-pt: 6.30-18, sb: 7-15, nd - nie-
czynny; ul. Obrońców Wybrzeża 4 D, czynny w dniach i
godzinach: pn-pt: 6.30-18.30, sb: 7-15, nd: 7-14; tunel
dworca SKM Gdańsk Żabianka, 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 go-
dzinach: pn-pt: 6.30-19, sb: 6.30-15, nd: 7-14; ul. Czerwo-
ny 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)

Świąteczne ciasto z firmy „Pellowski”

Placek na Trzech króli

Placek Trzech Króli z firmy
„Pellowski”. Fot. firma „Pellowski“
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od TrePóW do PanToflarzy

Ulicę Szewską znajdziemy
w Krakowie, Warszawie, Po-
znaniu i pewnie jeszcze w kil-
kuset innych miastach Polski.
Jednak na próżno szukaliby-
śmy jej w Sopocie, Gdyni oraz
w tych miejscowościach na
Pomorzu, którym nadano sta-
tus miasta stosunkowo nie-
dawno. Jest oczywiście ulica
Szewska w Gdańsku, a że
znajduje się tuż przy najwięk-
szej w Europie świątyni zbu-
dowanej z cegły, toteż trafić tu
bardzo łatwo. Wystarczy
przejść pod majestatyczną
wieżą archikatedralnej bazyli-
ki Mariackiej, udając się z uli-
cy Piwnej owym przesmykiem
na północną stronę kościoła, i
już jesteśmy na miejscu. Zna-
lazłszy się tu, warto pamiętać
o tym, że niegdyś w miejscu
obecnego skweru i parkingu
była gęsta zabudowa. Wszyst-
ko to legło jednak w gruzach
w roku 1945. Tak więc nawet
owa jedna tylko istniejąca dziś
pierzeja to rezultat powojennej
odbudowy. I chociaż piękne
przedproża nawiązują do daw-
nej gdańskiej tradycji, również
one są rodzajem rekonstrukcji.

Dlaczego właśnie Szewska?
Ano dlatego, że gdańskie obu-
wie cieszyło się niegdyś w

świecie w pełni zasłużoną sła-
wą. Wytwarzane z dobrych ga-
tunków skór pantofle, ciżemki,
ostronose trzewiki i wygodne
sandały cechowała nie tylko
duża trwałość, ale i piękne,
niekiedy wręcz finezyjne for-
my. Z pewnością już w śre-
dniowieczu wiele szewskich
warsztatów znajdowało się
właśnie w cieniu potężnego
masywu Mariackiej świątyni.
Pamiętajmy o tym, że słowo
szewc, kojarzące się nam
obecnie przede wszystkim z
coraz rzadszą profesją napra-
wiaczy obuwia, niegdyś odno-
siło się głównie do jego produ-
centów. Ci, których warsztaty
znajdowały się w interesują-
cym nas rejonie Głównego
Miasta, oferując klientom to-
war wysokiej jakości, żądali
oczywiście za swoje buty go-
dziwej zapłaty, a że zamo-
żnym mieszkańcom grodu nad
Motławą pieniędzy nie brako-
wało, toteż szewcom tutej-
szym wiodło się często lepiej
niż przedstawicielom innych
dziedzin rzemiosła i stać ich
było na prowadzenie warszta-
tów nawet w tej najbardziej re-
prezentacyjnej części miasta.

Szewc to po niemiecku
„Schuster” albo „Schuhma-
cher”. Próżny byłby jednak
nasz trud, gdybyśmy na pla-
nach przedwojennego Gdań-
ska szukali ulic: „Schuster- lub
„Schuhmachergasse”, bowiem
dzisiejsza Szewska to dawna
„Korkenmachergasse”. I taka
właśnie nazwa funkcjonowała
tu już od roku 1416. W następ-
nym stuleciu określano ją rów-
nież jako „Trippenmachergas-

se”. Chodziło więc nie tyle o
producentów skórzanego obu-
wia lepszej klasy, ile o wy-
twórców popularnych drew-
nianych trepów. W mieście,
gdzie trudno było poruszać się
po nierównościach ulic, bynaj-
mniej jeszcze w średniowieczu
niewykładanych granitową
kostką, a co najwyżej kamie-
niami polnymi rozmaitej wiel-
kości, na taki rodzaj obuwia
musiał być duży popyt. Drew-
niaki były jednak niezbyt wy-
godne, ciężkie i kiedy nad Mo-
tławę zaczęto sprowadzać z
zamorskich krajów duże ilości
lekkiego korka, to właśnie tym

egzotycznym surowcem gdań-
scy producenci trepów nader
chętnie zastępowali trudniej-
sze w obróbce drewno. Nowy
asortyment obuwia natych-
miast otrzymał nazwę „korki”,
do dziś popularną nie tylko na
Pomorzu i Kaszubach. Nie
mniejszą popularnością cie-
szył się używany synonimicz-
nie termin „pantofle”. Był
więc w dziejach interesującej
nas ulicy również taki okres
(od drugiej połowy XVIII wie-
ku po XIX stulecie), że dzisiej-
szą Szewską nazywano „Pan-
tofelmachergasse”, a więc uli-
cą wytwórców pantofli, lub -

jak kto woli - ulicą Pantofla-
rzy, choć słowo to przywołuje
inne jeszcze skojarzenia.

W XVII stuleciu klientami
tutejszych rzemieślników by-
li m.in. zamożni polscy
szlachcice. To właśnie z my-
ślą o nich wytwarzano spe-
cjalny rodzaj obuwia odpo-
wiadający sarmackim gustom
naszych wielmożów. Tamte
buty, które dziś już podziwiać
możemy tylko na starych ob-
razach, cieszyły się wśród bo-
gatych nabywców z głębi
kraju nie mniejszą sławą od -
jakże pożądanych - gdań-
skich mebli. Ale to już osob-
ny temat, odnoszący się do
ulic: Stolarskiej i Tokarskiej.

W roku 1867 w mieszkaniu
przy ul. Szewskiej gościł nie-
zwykły przybysz. Był nim
najpłodniejszy wówczas i
najbardziej znany z polskich
pisarzy - Józef Ignacy Kra-
szewski. Trafił tu nieprzypad-
kowo, bowiem pragnął jak
najwięcej dowiedzieć się na
temat historii potężnego ko-
ścioła Mariackiego, przede
wszystkim zaś obejrzeć ko-
ścielne muzeum. Tak oto tra-
fił do sąsiadującego ze świą-
tynią domku przy Szewskiej
4, gdzie mieszkał wówczas
kustosz mariackich zbiorów
August Hinz, zarazem autor
wielu publikacji na temat
świątyni.

„Zapukaliśmy - zanotował
Kraszewski - i poważny miłej
fizjognomii człowiek wy-
szedł z kluczami przewodni-
czyć nam do obejrzenia tego
muzeum. Jest to dziś istotnie
piękne, pełne ciekawych za-

bytków muzeum, więcej niż
kościół. Pan Hinz, który wy-
dał krótkie opisanie ukocha-
nego tego gmachu i con amo-
re się nim zajmuje, choć
przyjmuje podarek od odwie-
dzających, jest archeologiem,
zna dobrze swój kościół i
wzbogacił go kilku szczęśli-
wymi odkryciami. W czasie
zapewne, gdy katolickim
sprzętom i bogactwom zakry-
styjnym groziło zniszczenie,
kosztowniejsze szaty, hafty
ołtarzowe, przybory wciska-
no w różne kryjówki. Prze-
trwały one w tych skrzyniach
drewnianych, w stopniach
prostych pod oknami i ołta-
rzami długie wieki i P. Hinz
dopiero był tyle szczęśliwym,
że mu się trafem dostało od-
kryć je, a zbiór P. Maryi na-
der zajmującymi pamiątkami
powiększyć”.

Dzisiejsza Szewska i ta
przed rokiem 1945 to jakby
dwie zupełnie inne ulice. Na
starych fotografiach widać,
jak gęsto była zabudowana.
Niegdyś bazylika Mariacka -
jak to ujął autor „Starej baśni”
- była „ostawiona tak dokoła
domami, iż całość trudno ob-
jąć”. Po zniszczeniach wojen-
nych w miejscu gęstej zabu-
dowy powstał (zachowany do
dziś) obszerny plac. Odbudo-
wano tu zaledwie kilka do-
mów, m.in. ten przy ulicy
Szewskiej 1/4, do którego
drzwi zapukał niegdyś sam
Kraszewski. Dziś zdobi go
stylowe, choć skromne przed-
proże.

Jerzy Samp

Ul. Szewska, rok 1946 - ogrom zniszczeń wojennych Fot. arch. - zbiory DPLA

Dawne piękno ulicy Szewskiej (przełom XIX i XX wieku) Fot. arch.
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Losy wspaniałej kolekcji
szat kościelnych i paramen-
tów kościoła Mariackiego w
czasie ostatniej wojny były
najbardziej dramatyczne w
jej dziejach. Powtórzmy;
zbiór, fachowo opisany w
katalogach Mannowsky’ego,
liczył 541 sztuk. Część z te-
go wystawiono w Muzeum
Miejskim. Większość była
przechowywana w kościele.
Po wybuchu wojny podjęto
zarządzenia, na wypadek
gdyby działania wojenne ob-
jęły Gdańsk. W 1942 r. usta-
lono, które obiekty należy
ewakuować i wyznaczono
miejsca ewakuacji w najbli-
ższej okolicy miasta.

Zespół pod kierunkiem Ja-
kuba Deurera zaczął opraco-
wywać wielotomową doku-
mentację wyposażenia ko-
ściołów, którą jego syn prof.
Wolfgang Deurer przekazał
po wojnie do Gdańska. Wy-

wożenie dzieł sztuki i rze-
miosła na miejsca przecho-
wania zaczęło się w 1943 r.
Wykazy ewakuacyjne zacho-
wały się przede wszystkim w
Archiwum Państwowym w
Gdańsku oraz w bibliotece
naszego Muzeum Narodo-
wego. W notatkach, jakie
wiele lat temu robiłem, znaj-
duję tylko jeden zapis, który
może dotyczyć szat kościel-
nych: dnia 6 lipca 1943 r.
wywieziono dwie skrzynie
„tekstyliów” do kościoła w
Przywidzu, gdzie – jak się
spodziewano – miały być
bardziej bezpieczne niż w
Gdańsku. Dzięki całej tej ak-
cji wiele elementów wyposa-
żenia gdańskich kościołów,
Ratusza, Dworu Artusa, Do-
mu Uphagena i oczywiście
muzeum udało się po wojnie
odzyskać, choć sporo, szcze-
gólnie tych najcenniejszych,
nie wróciło na dawne miej-
sca. Do tych spraw jeszcze
wrócimy. W 1944 r., gdy
groza wojny była już w
Gdańsku widoczna, ewaku-
owano najważniejsze obiek-
ty gdańskiego „skarbu para-
mentów”, jednak nie do wy-
znaczonych miejscowości w
okolicy miasta, tylko do nie-
czynnych kopalń w Turyngii
i Bawarii. Pozostałe ostatni

niemiecki proboszcz kościo-
ła Mariackiego dr Gülzow
porozdzielał między zaufa-
nych członków gminy ko-
ścielnej, którzy ewakuując
się z Gdańska, podobnie jak
on, wywieźli je na Zachód.

Po wojnie większość z te-
go, co wywieziono, zgroma-
dzono w Lubece. W 1958 r.
103 obiekty znalazły się na
wystawie w Muzeum Ger-
mańskim w Norymberdze.

Opublikowany wówczas
katalog „Aus dem Danziger
Paramentenschatz” jest zna-
komitym źródłem informa-
cji. W 1964 r. w kościele
Mariackim w Lubece wy-
dzielono pomieszczenie na I
piętrze między wieżami, w
którym miałem okazję je
oglądać w przeszklonych ga-
blotach w 1975 r. Poznałem
też wtedy żyjącego jeszcze
dr. Gerharda Gülzowa, który
przekazał mi wiele cennych
informacji. Straty ewaku-
acyjne były zadziwiająco
małe.

Dzieła wywiezione do Tu-
ryngii, przekazane przez
władze sowieckie rządowi
Niemieckiej Republiki De-
mokratycznej, w 1961 r. zo-
stały zwrócone do Gdańska.
Czy wszystkie? Dr Gülzow,
któremu za moją namową

ówczesny dyrektor naszego
Muzeum Narodowego Przała
posłał wykaz tych, które
miał w muzeum (wraz z nu-
merami katalogu Mannow-
sky’ego), porównał je z tym,
co znalazło się na Zachodzie,
i powiadomił nas, że według
niego brakuje w sumie 21
sztuk, w tym 4 kap, 7 orna-
tów i 1 alby. Należy to rozu-
mieć w odniesieniu do tego,
co ewakuowano. W porów-
naniu z pełnym stanem
przedwojennym straty są o
wiele większe.

W muzeum mamy obecnie
186 obiektów (nie 183, jak
podałem w poprzednim od-
cinku), w Lubece i Norym-
berdze co najmniej 103, czy-
li razem 286. Co się stało z
pozostałymi 253? Pewne
światło na tę sprawę rzucił w
jednym z listów z roku 1976
dr Gülzow: „zaginione
obiekty były powierzone ko-
ściołowi ewangelickiemu w
Ostheim vor der Rhön, pow.
Meiningen. Kto je sobie
przywłaszczył, jest także dla
mnie zagadką. Swoją drogą
słyszałem, że niektóre z nich
miały być na aukcji w
Szwajcarii. Wielkie zaintere-
sowanie nimi wykazywali
Amerykanie. Które to były
numery z katalogu Mannow-

sky’ego, nie wiem. Może
wspólnie uda się nam ustalić,
gdzie te zaginione obiekty
się znajdują”. Niestety,
wkrótce korespondencja się
urwała. Dr Gülzow był już
poważnie chory (w 1980 r.

zmarł). Zresztą korespondo-
wanie z niemieckim gdańsz-
czaninem w RFN, któremu
przyklejono u nas etykietkę
przedwojennego „polakożer-
cy”, nie było wówczas pro-
ste.

Andrzej Januszajtis

Nasze skarby w 1975 roku w kościele Mariackim w Lubece.

Okładka katalogu wystawy w
Norymberdze w 1958 roku.
Fot. Andrzej Januszajtis



Gdy tylko robi się chłod-
niej, zauważamy problemy z
utrzymaniem stałej masy
ciała, wręcz odnotowujemy
jej wzrost o… 3-4 kg, tyjemy
na potęgę, niczym nie-
dźwiedź przed zaśnięciem.
Czy jest to naturalny proces,
bo zrobiło się chłodniej, wię-
cej zatem jemy i mniej jeste-
śmy aktywni fizycznie, bo
ciemno, mokro, zimno? Nasz
organizm wybiera na śniada-
nie jajecznicę z szynką, a nie
owsiankę z jogurtem natural-
nym, na lunch zupę gulaszo-
wą, a nie krem z kalafiora,
na kolację kanapki z salami,
zamiast sałaty z papryką i
kaparami. Nie ma w tym nic
złego pod warunkiem, że
mamy kontrolę nad ilością
spożywanych kilokalorii.
Rzucenie się na kiełbasę w
białym sosie i kilka pączków
dziennie to prosta droga do
szybkiego wzrostu masy cia-
ła i otłuszczenia narządów
wewnętrznych.

Na pewno nie warto popie-
rać strategii polegającej na
tym, że trenuję o połowę
mniej, więc jem o połowę
mniej, gdyż tym sposobem
nie dostarczymy organizmo-
wi dostatecznej ilości kiloka-
lorii, doprowadzimy do nie-
doborów żywieniowych i
spadku energii do właściwe-
go funkcjonowania, do pracy
i aktywności fizycznej. Nie
jest też dobra dieta eliminu-
jąca węglowodany i tłuszcze,
gdyż one są nam również
niezbędne w zimowej porze.
Należy więc przyjrzeć się
swojej codziennej aktywno-
ści, zarówno tej zawodowej,
jak i fizycznej, aby określić,
na ile różni się ona od tej,
która towarzyszyła nam w
okresie lata i wczesnej jesie-
ni, kiedy to byliśmy bardziej
aktywni fizycznie. Nawet nie
chodzi tu o ilość wybiega-
nych, wypływanych czy
przejechanych na rowerze
albo przebytych w terenie
górzystym kilometrów, ale o

spontaniczne związane z po-
rą roku aktywności: spacer
po plaży, biegi w lesie, pie-
sze wędrówki, rolki, rower,
spacery w trakcie kilkudnio-
wego urlopu.

Od setek tysięcy lat zima
była najtrudniejszym czasem
do przetrwania dla ludzi, ale
nasz gatunek w wyniku ewo-
lucji posiadł zdolność okre-
sowego magazynowania za-
pasów, nie tylko w szałasie,
ale również w swoim ciele.
Jak się okazuje, utrzymanie
stałej temperatury ciała wy-
maga olbrzymiej ilości ener-
gii pochodzącej z metaboli-
zmu, nawet chwilowe zmia-
ny temperatury na niższą po-
wodują aktywację pokładów
tkanki tłuszczowej, a co za
tym idzie, rośnie uczucie
zwiększonego łaknienia.
Jednak nasz organizm nie
wie o tym, że w okresie zi-

mowym cieplej się ubiera-
my, nabywamy bieliznę i
odzież termiczną i nie jest to
prawdą, że koniecznie musi-
my kumulować duże ilości
tkanki tłuszczowej dla za-
chowania zdrowia i prze-
trwania zimy. A dzięki zdo-
byczom cywilizacji mamy
stałą temperaturę w mieszka-
niach, ciepłe ubrania i nie
musimy celowo zapuszczać
oponki na brzuchu. Zima to
specyficzna pora roku, dłu-
gie wieczory spędzone pod
kocykiem, zmniejszona ak-
tywność fizyczna, zwiększo-

ne łaknienie, szczególnie na
słodycze i potrawy bardziej
tłuste i treściwe. Szczególnie
dokucza nam brak światła
dziennego oraz słońca, a
świąteczno-noworoczny na-
strój, liczne bale i spotkania
towarzyskie sprawiają, że
właśnie bardziej sobie pobła-
żamy. Szeroko prowadzone
badania naukowe dowiodły,
że wzrost naszej wagi w
okresie zimowym to nie do
końca wina naszego apetytu,
a bardziej brak słońca, bo-
wiem komórki tłuszczowe
znajdujące się pod skórą ob-
kurczają się pod wpływem
działania niebieskiego świa-
tła emitowanego przez słoń-
ce. Mamy dużo więcej ener-
gii, nasz metabolizm działa
na przyspieszonych obro-
tach, chętnie podejmujemy
urozmaicone aktywności fi-
zyczne na świeżym powie-

trzu, mamy apetyt na soczy-
ste warzywa i owoce, wypi-
jamy dużo zimnej wody i
wyciskanych samodzielnie
soków, ale kiedy brakuje
nam światła dziennego i pro-
mieni słonecznych, wszyst-
kie wymienione czynniki
przestają właściwie funkcjo-
nować. Zmniejsza się nasza
chęć podejmowania aktyw-
ności fizycznej, co prowadzi
do gromadzenia się tkanki
tłuszczowej, spożywania
większej ilości kilokalorii,
przemęczenia, wręcz stanów
depresyjnych i obniżenia

procesów metabolicznych.
Zmiany pór roku mają
ogromny wpływ na nasze
zdrowie, codzienny jadłospis
i systematyczny ruch i dlate-
go na wadze dostrzegamy
wahania masy ciała, czasem
2-3 kg więcej, ale bywa i 8-
10 kg.

Często można usłyszeć, że
gdy robi się zimno, powinni-
śmy jeść więcej, żeby utrzy-
mać temperaturę ciała w nor-
mie. W rzeczywistości jest to
jednak dalekie od prawdy.
Ponoć osobom z nadwagą i
otyłym jest zazwyczaj dużo
zimniej niż osobom pozba-
wionym warstewki tłuszczu.
Okazuje się, że tłuszcz tłusz-
czowi nierówny. Wyróżnia-
my dwa rodzaje tkanki tłusz-
czowej: białą i brązową.
Pierwsza z nich - biała - po-
wstaje, gdy przyswoimy
większą dawkę kilokalorii

niż jesteśmy w stanie spożyt-
kować. Zbędne sadełko, wa-
łeczki, krągłości - to właśnie
tkanka tłuszczowa biała, któ-
ra stanowi niejako magazyn
nadmiarowej energii: prze-
chowuje ją na gorsze, „chud-
sze” czasy, a także chroni na-
rządy wewnętrzne przed ura-
zami mechanicznymi. Druga
- brązowa tkanka tłuszczowa
- nie tylko nie magazynuje
energii, ale zamienia ją na
ciepło - to właśnie ona chro-
ni nas przed nieprzyjemnym
poczuciem chłodu.

Maria Fall-Ławryniuk
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