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Pierwsza gwiazdka zabłysnęła na niebie, więc
zapraszamy na dolnośląską Wigilię. Zasiądźcie
z  nami do stołu i posmakujcie dań, które w re-
gionie są znane od lat. Spróbujcie nietypowej
zupy grzybowej, pierogów ze słodką kapustą
oraz siekanych śledzi z przedwojennego przepi-
su. Skuście się na bożonarodzeniowy placek
z  bakaliami i deser makowy. Posłuchajcie też
opowieści o wielowiekowej tradycji wypiekania
pierników oraz o tym, jak trafiły na Dolny
Śląsk. Delektujcie się z nami magicznym sma-
kiem świąt. Mamy nadzieję, że ten numer
posłuży za wyjątkową inspirację i oprócz
tradycyjnych dań na Waszych stołach pojawią
się dolnośląskie potrawy.

Katarzyna Sieradz

Redaktor Naczelna
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Barszcz wigilijny
Przepis: Monika Szeffler

Składniki:

100 g suszonych prawdziwków

2 marchewki

2 pietruszki

por

½ selera

1 cebula

2 ząbki czosnku

5 ziare ziela angielskiego

4 liście laurowe

sól, pieprz

Dodatkowo:

1 kg buraków

majeranek

cukier

ocet

Liczba porcji: 6 Czas przygotowania: 2 godziny + moczenie grzybów

Przygotowanie:

Grzyby zalewamy 1 l wody i moczymy przez noc. Następnie gotujemy

w wodzie, w której się moczyły koło 30 minut.

Włoszczyznę płuczemy, obieramy, zalewamy 2 l wody, doprawiamy

i gotujemy na wolnym ogniu około ½ godziny.

Buraki zawijamy w folię aluminiową i pieczemy w piekarniku nagrzanym

do 200°C przez około godzinę. Sprawdzamy za pomocą patyczka czy są już

miekkie, jeżeli nie, chwilę dopiekamy.

Po wystudzeniu obiermy ze skórki i ścieramy na tarce o grubych oczkach.

Dodajemy buraki i wywar grzybowy do bulionu. Gotujemy 15 minut,

następnie doprawiamy do smaku. Przelewamy przez sito. Dodajemy

majeranek. Podajemy z uszkami.

Uszka z grzybami
Przepis: Małgorzata Zabokrzycka

Ciasto:

przepis na stronie 18

Składniki na farsz:

40 g suszonych borowików

2 średnie cebule

sól, pieprz

2 łyżki oliwy do smażenia

Liczba porcji: ok. 100 uszek Czas przygotowania: 1 godzina

Przygotowanie:

Grzyby płuczemy i namaczamy przez noc. Gotujemy przez 30 minut.

W  tym czasie kroimy drobno obraną cebulę i grzyby. Na patelni na dwóch

łyżkach oliwy smażymy cebulę na małym ogniu do zeszklenia. Grzyby

odsączamy, kroimy i dodajemy do cebuli. Solimy i pieprzymy według

uznania. Całość dusimy przez 5 minut na małym ogniu. Przekładamy masę

do blendera i miksujemy.

Przygotowujemy ciasto zgodnie z przepisem na stronie 18. Farsz przekła-

damy do rękawa cukierniczego (choć możemy też nakładać łyżeczką).

Ciasto dzielimy na trzy części. Każdą rozwałkowujemy cienko i wycinamy

kółka szklanką o średnicy 3 cm, na które wykładamy około 1 cm² farszu.

Składamy na pół, zalepiamy i łączymy końcówki po przekątnej. W dużym

garnku przygotowujemy wrzątek z łyżką oliwy. Gotujemy uszka partiami

(po 10–15 sztuk) maksymalnie 3 minuty, do momentu wypłynięcia. Wyj-

mujemy łyżką cedzakową na talerzyk, jeden koło drugiego i podlewamy

oliwą, żeby się nie sklejały.
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Składniki:

50 g suszonych grzybów

½ selera

2 marchewki

2 pietruszki

1½ l wody

10 kawałków suszonych jabłek

5 suszonych śliwek

1 łyżka oleju

skórka z ½ cytryny

sok z ¼ cytryny

1 łyżeczka miodu

kilka ziaren ziela angielskiego

kilka ziaren pieprzu

sól

Liczba porcji: 10

Czas przygotowania: 2 godziny

Przygotowanie:

Grzyby zalewamy niewielką ilością wrzątku i odstawiamy. Warzywa obieramy i kroimy na mniejsze

kawałki. Zalewamy wodą, dodajemy ziele angielskie oraz pieprz i doprowadzamy do wrzenia. Gotujemy

przez 15 minut na średnim ogniu. Dodajemy odcedzone, pokrojone na mniejsze kawałki grzyby, suszone

owoce oraz olej i gotujemy przez 30 minut. Po tym czasie dodajemy cienko obraną skórkę cytrynową

i  łyżkę soku. Gotujemy przez minimum 15 minut. Zdejmujemy z ognia, dodajemy miód i w razie potrzeby

pozostały sok z cytryny. Solimy do smaku.

Przepis na podstawie książki „Kuchnia Wrocławia”, Barbara Jakimowicz-Klein, Grzegorz Sobel,

Wydawnictwo Darbud, 2008

Wigilijna zupa grzybowa
Przepis: Katarzyna Sieradz
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Karp po polsku w szarym sosie
Przepis: Joanna komorowska

Składniki:

1 karp, ok. 1 kg

1 średni seler

1 cebula

1 cytryna

⅓ łyżeczki ziarenek pieprzu

⅓ łyżeczki zmielonego imbiru

1 kieliszek wytrawnego

czerwonego wina

1 szklanka ciemnego piwa

2–3 kostki cukru

1 łyżka powideł śliwkowych

50 g piernika

50 g rodzynek

50 g płatków migdałowych

1 łyżka masła

sól

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 1 godzina 30 minut

Przygotowanie:

Karpia oczyszczamy, myjemy. Kroimy na porcje, solimy i  odstawiamy na

20 minut w chłodne miejsce. Gotujemy wywar z  pokrojonego w słupki

selera, cebuli, wina, kawałka cieniutko obranej skorki cytrynowej, pieprzu,

imbiru i soku z ½ cytryny. Przekładamy rybę do płaskiego rondla

i  zalewamy ½ litra wcześniej ugotowanego wywaru, gotujemy przez

20 minut na małym ogniu.

Ugotowaną rybę przekładamy ostrożnie na ogrzany półmisek i  trzymamy

w cieple. Wywar przecieramy przez gęste sitko metalowe. Dodajemy

szklankę ciemnego piwa,cukier, powidła ze śliwek, ususzony i utarty

piernik (upieczony na miodzie), płatki migdałowe, rodzynki oraz czubatą

łyżkę masła. Sos gotujemy przez 10–15 minut, na koniec doprawiamy

do  smaku solą. Rybę polewamy gorącym sosem i od razu podajemy.

Karp smażony
Przepis: Monika Szeffler

Składniki:

4 dzwonki karpia

1 jajko

sól, pieprz

3 łyżki mąki

5 łyżek bułki tartej

cytryna

olej do smażenia

łyżka masła

Liczba porcji: 4 Czas przygotowania: 1 godzina

Przygotowanie:

Karpia płuczemy, osuszamy i skrapiamy cytryną. Straci wtedy

charakterystyczny zapach przy smażeniu. Solimy i pieprzymy do smaku.

Jajko roztrzepujemy. Mąkę mieszamy z bułką tartą. Najpierw dzwonka

namaczamy w jajku, następnie obtaczamy w bułce tartej.

Smażymy na rozgrzanym oleju przez kilka minut z każdej strony

do  zarumieniania. Następnie układamy na każdym kawałku odrobinę

masła i  plasterki cytryny. Można je również posypać koperkiem.
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Składniki:

2 pstrągi

4 cebule

6 listków laurowych

500 ml ciemnego piwa

2 łyżki oleju

sól, świeżo mielony pieprz

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 1 godzina

Przygotowanie:

Pstrągi myjemy pod bieżącą wodą, wycieramy papierowym ręcznikiem. Oczyszczamy z łusek.

Cebulę kroimy w piórka i szklimy na oleju. Dokładamy pstrągi i liście laurowe. Całość zalewamy piwem.

Dusimy na wolnym ogniu przez 30 minut. Potrawy nie przykrywamy, by płyn odparował i sos zgęstniał.

Doprawiamy solą i pieprzem.

Pstrąg po luterańsku
Przepis: Łucja Serafin

Ryba gotowana w ciemnym piwie z dodatkiem liści laurowych i dużej ilości cebuli.

Potrawa regionalna, praktycznie nie znana poza Wrocławiem.

Tradycyjnie, w ten sposób przygotowuje się karpia, ale można użyć również pstrąga.
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Składniki:

4 filety matiasów

3 ugotowane na twardo jajka

200 g miękkiego masła

2 cebule

2 łyżki śmietany 18%

sól, pieprz

Liczba porcji: 6

Czas przygotowania: 20 minut + 1 godzina namaczania

Przygotowanie:

Śledzie namaczamy przez godzinę, osuszamy i drobno siekamy. Masło ucieramy na puszysty krem.

Żółtka jajka przecieramy przez sitko i mieszamy z masłem. Białko i cebule siekamy w niewielką kostkę.

Wszystko delikatnie mieszamy, na koniec dodajemy śmietanę i pozostawiamy przynajmniej na 1 noc

w  chłodnym miejscu. Podajemy jako dodatek do ziemniaków lub z chlebem.

Przepis na podstawie książki kucharskiej Elsy Topf z Kłodzka (ok. 1928 r.)

Siekane śledzie /Häckerle/
Przepis: Olga Płaza
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Składniki na ciasto:

500 g mąki pszennej

250 ml ciepłej wody

1 łyżka oliwy

1 łyżka soli

1 łyżka oliwy do gotowania

Składniki na farsz:

1 średnia główka kapusty

2 średnie cebule

sól, pieprz

1 łyżka oleju do smażenia

Liczba porcji: ok. 60 pierogów

Czas przygotowania: 40 minut

Przygotowanie:

Pokrojoną na 4 części kapustę gotujemy do miękkości w lekko osolonej wodzie. W tym czasie kroimy

drobno obraną cebulę. Na patelni smażymy na oleju cebulę do zeszklenia. Kapustę dokładnie odsączamy,

drobno kroimy i dodajemy do cebuli. Solimy i pieprzymy według uznania.

Razem dusimy przez 10 minut na małym ogniu.

Przygotowujemy ciasto. Mąkę przesiewamy z solą do miski. Powoli dodajemy ciepłą wodę wraz z oliwą

i  zataczając koła drewnianą łyżką, łączymy ze sobą wszystkie składniki. Ciasto wykładamy na

podsypaną mąką stolnicę. Wygniatamy rękami przez około 7 minut, podsypując mąką.

Farsz przekładamy do rękawa cukierniczego (choć możemy też wykładać farsz łyżeczką).

Ciasto dzielimy na trzy części. Pierwszą rozwałkowujemy i wycinamy kółka szklanką o średnicy 6 cm.

Na każde kółko wykładamy około 3 cm farszu. Składamy na pół i zalepiamy.

Czynność powtarzamy dla każdego kawałka ciasta.

Wmiędzyczasie w dużym garnku przygotowujemy wrzątek z łyżką oliwy. Wrzucamy pierogi partiami,

po 8–10 sztuk i gotujemy maksymalnie 3 minuty, do momentu wypłynięcia.

Wyjmujemy łyżką cedzakową. Podajemy okraszone cebulką.

Pierogi ze słodką kapustą
Przepis: Małgorzata Zabokrzycka
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Składniki na ciasto:

500 g mąki pszennej

50 g świeżych drożdży

25 ml śmietany 18%

220 g masła

sól

Składniki na farsz:

500 g kiszonej kapusty

70 g suszonych grzybów

1 cebula

2 łyżki oleju

sól, pieprz

Dodatkowo:

1 jajko

Liczba porcji: ok. 20 sztuk

Czas przygotowania: 2 godziny 15 minut + 40 minut pieczenia

Przygotowanie:

Wszystkie składniki na ciasto szybko zagniatamy. Formujemy kulę i wkładamy do lodówki na 2 godziny.

Czekając na ciasto, przygotowujemy farsz. Grzyby gotujemy do miękkości przez około 20 minut.

Odcedzamy, zostawiając wodę. Kapustę kiszoną płuczemy pod zimną wodą i umieszczamy w garnku.

Zalewamy wodą po gotowaniu grzybów, powinna ledwo przykrywać kapustę. Jeśli jest jej za mało,

dolewamy zimnej wody. Kapustę również gotujemy do miękkości na średnim ogniu pod przykryciem

około 1 godziny. Wystudzone grzyby i kapustę siekamy drobno nożem lub mielimy maszynką.

Na patelni szklimy cebulę pokrojoną w kostkę. Dorzucamy grzyby i kapustę.

Przesmażamy całość 10 minut dokładnie mieszając. Przyprawiamy solą i pieprzem.

Schłodzone ciasto dzielimy na 4 części. Każdą wałkujemy na prostokąt. Wykładamy farsz i zwijamy jak

roladę. Następnie kroimy na mniejsze kawałki. Wierzch każdego kapuśniaczka smarujemy

roztrzepanym jajkiem. Pieczemy w 180°C przez około 40 minut do zarumienienia.

Przepis na podstawie książki „Kuchnia Wrocławia”, Barbara Jakimowicz-Klein, Grzegorz Sobel,

Wydawnictwo Darbud, 2008

Kapuśniaczki
Przepis: Sabina Skalska
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Składniki:

150 g suszonych śliwek

60 g suszonych jabłek

100 g suszonych moreli

80 g rodzynek

sok z ½ cytryny

1 laska cynamonu

5 gwiazdek anyżu

1 łyżeczka imbiru

Liczba porcji: 12

Czas przygotowania: 45 minut

Przygotowanie:

Jabłka, śliwki i morele zalewamy w garnku 2 litrami zimnej wody. Doprowadzamy do wrzenia

i  gotujemy na małym ogniu ok. 30 minut. Dodajemy sok z cytryny, anyż i cynamon.

Gotujemy jeszcze przez 10 minut. Podajemy po wystudzeniu.

Kompot z suszu
Przepis: Olga Płaza
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Składniki:

pszenica

mak

rodzynki

orzechy włoskie

miód

cukier

woda

olejek migdałowy

Liczba porcji:według uznania

Czas przygotowania: 5 godzin + noc na namaczanie

Przygotowanie:

Do przygotowania kutii potrzebujemy tyle samo szklanek surowego maku, co pszenicy. Dzień wcześniej

pszenicę płuczemy pod ciepłą wodą, a następnie zalewamy wrzątkiem i zostawiamy na noc, żeby

spęczniała. Na każdą szklankę przenicy potrzebujemy 3 szklanki wody.

Drugiego dnia gotujemy ją na lekko twardo i odcedzamy.

Mak płuczemy, sparzamy wrzątkiem i mielimy wmaszynce minimum 3 razy. W garnku pszenicę

rozrabiamy z wodą (konsystencja powinna być podobna do krupniku), dodajemy mak, sparzone i obrane

orzechy, miód i ewntualnie cukier oraz odrobinę olejku migdałowego. Można też dodać inne bakalie,

skórkę z cytryny lub pomarańczy. Podajemy wmiseczkach na zimno.

Kutia
Przepis: Żaneta Hajnowska

Kutia to danie, które tradycyjnie występuje na dolnśląskich stołach wigilijnych. Poniższy przepis to

bardziej wytyczne do przygotowania, gdyż ilość składników dobieramywedle upodobania.

Wersja, którą chcielibyśmy polecić naszym Czytelnikom ma rzadszą konsystencję, w porównaniu

do tradycyjnej kutii. Bardziej przypomina zupę, niż deser.
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Składniki:

300 g mąki pszennej

200 g miodu

100 g cukru

75 g masła

2 jajka

2 łyżki kakao

3 łyżki rumu

po 50 g rodzynek, siekanych migdałów i orzechów

po ½ łyżeczki mielonych: cynamonu, kardamonu i goździków

2 łyżeczki proszku do pieczenia

masło do wysmarowania formy

Składniki na polewę czekoladową:

250 g gorzkiej czekolady

2 łyżki oleju

Liczba porcji: 14

Czas przygotowania: 1 godzina

Przygotowanie:

Miód, masło i cukier rozpuszczamy w rondelku, zostawiamy do ostygnięcia. Jajka lekko ubijamy,

dodajemy masę miodową i mieszamy. Dorzucamy pozostałe składniki i dokładnie mieszamy.

Ciasto wykładamy do posmarowanych masłem okrągłych foremek (ok. 5 cm średnicy) lub natłuszczonej

formy na babeczki. Pieczemy ok. 30 minut w temperaturze 175°C (do suchego patyczka) i studzimy.

Jeśli wyrosły za wysoko odcinamy „górki” i układamy ciastka do góry nogami na kratce do pieczenia,

postawionej na folii lub papierze. Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej, dodajemy olej i dobrze

mieszamy. Polewamy bomby czekoladową polewą. Możemy też je dodatkowo udekorować, np. płatkami

migdałów lub świątecznymi cukrowymi posypkami.

Bomby legnickie /Liegnitzer bomben/
Przepis: Żaneta Hajnowska

Legnickie bomby to tradycyjne, bożonarodzeniowe śląskie ciasta. Jak sama nazwa wskazuje,

pochodzą z Legnicy, gdzie pierwszy raz upiekli je bracia Müller. Nie wiadomo, skąd wzięła się ich

nazwa. Być może od tego, że to prawdziwe kaloryczne bomby.
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Składniki:

500 g mąki pszennej

50 g drożdży świeżych

250 ml mleka

100 g masła

100 g cukru

1 jajko

100 g migdałów

100 g rodzynek

po 50 g skórki cytryny i pomarańczy

szczypta soli

2 łyżki rozpuszczonego masła do polana

do posypania cukier puder wymieszany z mielonymi migdałami

Liczba porcji: 2 placki

Czas przygotowania: 1 godzina 15 minut

Przygotowanie:

Przygotowujemy zaczyn z drożdży na 3 łyżkach mleka. Mąkę wsypujemy do miski, dodajemy cukier, sól,

jajko, resztę mleka, rozpuszczone ostudzone masło, drożdże. Zagniatamy gładkie ciasto.

Dodajemy pokruszone migdały, rodzynki, drobno pokrojone skórki z owoców. Ponownie zagniatamy.

Przykrywamy ciasto ściereczką, odstawiamy do wyrośnięcia. Ponownie zagniatamy.

Formujemy dwa podłużne bochenki. Każdy lekko spłaszczamy.

Ciasto kładziemy na blaszce wysmarowanej tłuszczem i lekko oprószonej mąką. Pozostawiamy do

wyrośnięcia na około 15 minut. Polewamy rozpuszczonym masłem. Pieczemy około 60 minut w 160°C.

Po upieczeniu ponownie polewamy ciepłe ciasto masłem i posypujemy cukrem pudrem wymieszanym

z mielonymi migdałami. Placki można także piec w podłużnych formach.

Przepis na podstawie książki „Kuchnia Wrocławia”, Barbara Jakimowicz-Klein, Grzegorz Sobel,

Wydawnictwo Darbud, 2008

Bożonarodzeniowy placek drożdżowy z bakaliami
Przepis: Joanna Aniszczyk
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Składniki:

100 g rodzynek

4 łyżki likieru pomarańczowego

2 słodkie bułki

4 słodkie sucharki

750 ml mleka

250 g maku

150 g cukru

120 g płatków migdałowych

¼ laski wanilii

250 ml śmietanki 30–36%

Liczba porcji: 4

Czas przygotowania: 40 minut + 2 dni w lodówce

Przygotowanie:

Rodzynki moczymy w likierze pomarańczowym. Bułki kroimy w plastry i razem z sucharkami

moczymy w ciepłym mleku przez 10 minut. Odlewamy na sitku, zostawiając mleko. Przelewamy je do

garnka i dodajemy mak, cukier oraz migdały. Laskę wanilii przekrawamy na pół, łyżeczką

wyskrobujemy ziarenka i dodajemy je do pozostałych składników wraz z pustym strączkiem.

Dodajemy rodzynki razem z likierem.

Gotujemy przez 10 minut, po czym wyciągamy laskę wanilii i studzimy.

Śmietankę ubijamy na sztywno i delikatnie mieszamy z masą makową. Układamy w szklankach

warstwami masy śmietanowo-makowej i namoczonego w mleku pieczywa.

Przed podaniem wstawiamy na 2 dni do lodówki.

Przepis na podstawie książki „Schlesische Küche-Spezialitäten aus der Region”, 2011 Verlag Komet

Deser makowy /Mohnpielen/
Przepis: Katarzyna Sieradz, Tłumaczyła: Bogumiła Kadow
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Konfekty Nyskie /Neisser Konfekt/
Przepis: Żaneta Hajnowska, Bogumiła Kadow

Składniki:

400 g mąki żytniej

200 g miodu

200 g cukru

100 g mielonych migdałów

1 jajko

1½ łyżeczki sody

2–3 łyżki wody

po ½ łyżeczki cynamonu, mielonego kardamonu i goździków

Przygotowanie:

Mąkę, migdały i przyprawy mieszamy w jednej misce. Miód i cukier rozpuszczamy w rondelku i jeszcze

ciepłe wlewamy do mąki. Dodajemy jajko, sodę rozpuszczoną w wodzie i wyrabiamy gładkie ciasto.

Czekamy, aż wystygnie. Wałkujemy cienko (ok. 3 mm) i wykrawamy okrągłe pierniki.

Układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy ok. 12 minut w temperaturze 175°C.

Wystudzone dekorujemy lukrem lub polewą czekoladową

W1789 roku osiadł wNysie mistrz piekarzy piernikow Franz Springer. W 1820 r. stworzył Neisser

Konfekt, czyli nyskie pierniczki, i tym samym zapoczatkowal tradycję i rozwój pieczenia pierników

wNysie. Po 1945 roku potomkowie Springera e Niemczech próbowali powtórzyć sukces swojego

przodka, niestety bez skutku. Swoje tradycyjne przepisy zachowali dla siebie, dlatego my

proponujemy naszym Czytelnikom własną wersję konfektów nyskich.
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Kulinarne dziedzictwo kulturowe
czyli ponad dziewięćsetletnia h istoria pierników w Europie

Tekst: Bogumiła Kadow, Zdjęcia: Żaneta Hajnowska

d połowy XX wieku na Dolnym Śląsku
można było zakosztować przeróżnych
piernikowych specjałów. Jadało się wy-

roby takie jak: Konfekty Nyskie (Neisser Konfekt),
Bomby Legnickie (Liegnitzer Bomben), Kamienie
Brukowe (Floastersteene), ciasto do ryb (Fischku-
chen), Mącznie Białe (Mehlweißen), Nonneferzel,

Pimpernissel, Kes Rolnika (Bauerbissen), Pieprzne
Migdały (Pfeffermändel), Pieprzne Orzechy (Pfef-
fernüsse) czy Kes Bolka Świdnickiego (Schwednit-

zer Bolkobissen).

Każde miasto na Dolnym i Górnym Śląsku miało
swój własny, wyjątkowy rarytas. Piernikarze
z  dumą prezentowali i sprzedawali wypieki na jar-
markach bożonarodzeniowych. Tradycja tako-
wych jarmarków trwa do dziś. Odbywają się
w  trakcie Adwentu i zachęcają do odwiedzin
szczególną atmosferą, zapachem żywicy, kiełbasek
z grilla, grzanego wina i oczywiście piernikami.

Ale cóż właściwie wiadomo o wielowiekowej tra-
dycji wypiekania pierników, które już w średnio-
wieczu były ulubionymi słodyczami w Europie?
Wyroby te przygotowywano nie tylko na Boże
Narodzenie, lecz na każdą, możliwą uroczystą
okazję. Dawano je w prezencie, jedzono z okazji
wesel, chrzcin, w Wielki Czwartek, na odpuście,
na święcie strzeleckim bractwa kurkowego, na
jarmarkach, czy w okresie Wielkiego Postu, jako
potrawę postną.

W literaturze fachowej dotyczącej kultury jedze-
nia, często można spotkać przypuszczenia,
że  przyprawy z Dalekiego Wschodu, a wraz z nimi
pierniki, dotarły do Europy Środkowej w trakcie
wypraw krzyżowych. Bardziej prawdopodobne
jednak jest to, że pieprz i inne przyprawy do pier-
ników, trafiły do wschodniej części Europy Środ-
kowej już wcześniej, przez prastare drogi han-
dlowe z Azji wschodniej, na przykład szlakiem je-
dwabnym, przez porty Morza Czarnego, potem
wzdłuż Dniepru i Dunaju, jak również i przez
szlak Via Regia. Słowianie i Wikingowie używali
tych szlaków od niepamiętnych czasów.

We wschodniej części Europy znaleziono wiele
arabskich monet z IX i X wieku. Wiele z nich po-
chodzi z takich legendarnych ośrodków jak Sa-
markanda, Taszkient czy Buchara. Te znaleziska
są dowodem na prowadzenie handlu z całym
światem. Goździki na przykład uprawiane były
niegdyś na Molukach, nazywanych też Wyspami
Korzennymi. Tę indonezyjską grupę wysp dzieli
od Śląska ponad 10 tysięcy kilometrów! Jak to się
działo, że kupcy pokonywali takie odległości i by-
ło to dla nich opłacalne? Jeden z czynników to
oczywiście cena przyprawy z Dalekiego Wscho-
du były tak drogie, że mogli sobie na nie pozwolić
tylko szlachta i bogaci mieszczanie. Z drugiej stro-
ny przyprawy miały tę zaletę, że były lekkie,
a  jednocześnie bardzo kosztowne, i można było
handlować nimi również na stałym lądzie, osiąga-
jąc znaczne zyski.

O

MieszkańcyNiemiec nie wyobrażają sobie okresu Adwentu i Bożego Narodzenia bez zapachu

pierników, który unosi się w całym domu. Niemal każdyma miłe i zadziwiająco wyraźne

wspomnienia z dzieciństwa dotyczące pieczenia i oczywiście jedzenia tych wypieków.
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Również we Wrocławiu na początku XIV wieku
sprzedawane były specjały z Dalekiego Wscho-
du, takie jak pieprz, imbir, cukier, szafran i gałka
muszkatołowa.

Pod koniec XIII wieku na Śląsku, w Bawarii, Au-
strii i innych miejscach Europy Środkowej, pier-
nik stał się częścią kultury miejskiej. W dol-
nośląskiej Świdnicy wymienia się pierwszego
piernikarza, czyli „piperatas tortas facientes“ (wy-
twórcę ciastek z dodatkiem pieprzu), już w 1293
roku. Ta pierwsza w Europie wzmianka o wy-
twórcy pierników zdumiewa, bo było to zaledwie
52 lata po napadzie Tatarów na Śląsk w 1241 r.
i  zniszczeniu śląskiej kultury miejskiej.

W Norymberdze pierwszy „Lebkuchner“ (piekarz
pierników) zostaje wymieniony w 1392 roku,
a  wiec niemal 100 lat później niż w Świdnicy! Już
na wczesnośredniowiecznym Śląsku, zasiedlo-
nym wówczas przez Słowian, istniały doskonałe
warunki do wyrobu pierników. Występujące
w  tamtych czasach lasy zapewniały bartnictwu
wspaniały rozwój. Nie było więc problemu z po-
zyskiwaniem miodu. Potrzebne do wyrobu pier-
ników przyprawy przybywały do nowo pow-
stałych miast prastarymi szlakami handlowymi,
używanymi przez Normanów i Słowian już w IX
wieku. Kolejną oznaką tego, że piernik pochodzi
ze wschodniej Europy, jest fakt, iż w średniowie-
czu i we wczesnej nowożytności pieczono niemal
wyłącznie z mąki żytniej. Od początku VI w. po
wędrówce ludów, Słowianie zintensyfikowali
uprawę żyta na wschód od Łaby i Soławy, czyli
również na Śląsku. Do końca średniowiecza poja-
wia się coraz więcej informacji o zawodzie pierni-
karza, można je spotkać w całej północnej

i  wschodniej części Europy. W Saksonii, na Śląsku
słynne już wówczas pierniki norymberskie nie
wyparły wypieków produkowanych na miejscu.
Po odkryciu drogi morskiej do Indii i idącego za
tym znacznego spadku cen dotąd drogich przy-
praw, rozwinął się wyrób pierników, jednak po-
zostały one drogim towarem, przeznaczonym na
szczególne uroczystości.

Na ten czas przypada również rozwój innego
miasta pierników Pulsnitz, na Górnych Łuży-
cach. Pierniki pulsnitzkie wymieniane są w do-
kumentach dopiero w 1558 roku. Na Śląsku rosła
liczba piernikarzy, tak, że mogły tam powstać
niezależnie od cech piekarzy cechy piernikar-
skie: w Nysie w 1677r., w Świdnicy i Wrocławiu
około 1750 r.

W górnośląskiej Nysie, mieście, w którym kiedyś
rezydowali wrocławscy biskupi, kunszt pierni-
karski utrzymywał się na szczególnie wysokim
poziomie. Przykładem tego jest wywierające
ogromne wrażenie podwójne epitafium zmarłego
w 1633 r. mistrza piernikarskiego Georga Klehra
i  jego żony Susanny, znajdujące się w kościele św.
Jakuba. To dzieło sztuki jest prawdopodobnie naj-
starszym przedstawieniem tego rzadkiego fachu.
Na zewnętrznej północnej ścianie świątyni, znaj-
duje się jeszcze jedno epitafium piernikarza
z  1574r. Tak więc obok siedmiu biskupów wro-
cławskich, spoczywa tu dwóch piernikarzy.

Około 1820 r. niejaki Franz Springer zadbał o ko-
lejny punkt w historii pierników nyskich dzięki
wynalezieniu Konfektów Nyskich (Neisser Kon-

fekt). Podobnie jak stworzona przez braci Müller
Bomba Legnicka (Legnitzer Bombe).

Pod koniec pierwszej połowy XIX w. industriali-
zacja piekarni zaczęła wypierać manufaktury
piernikarskie, a także ich wielowiekową tradycję.
Napędzane maszynami parowymi fabryki cia-
stek miodowych sprawiły, że tradycyjne piekar-
nie stały się nierentowne.

Tylko na Górnych Łużycach, w Pulsnitz, zacho-
wała się do dzisiaj piernikarska tradycja z możli-
wością wyuczenia się zawodu piernikarza.
W  sąsiedniej miejscowości Weissenberg można
odwiedzić muzeum Starej Piernikarni. Zachowa-
ły się tutaj, pewnie ostatnie już na świecie, orygi-
nalne pracownie piernikarza z historycznym
piecem do wypiekania z XVII w.

Od 1840 roku w produkcji pierników zastąpiono
miód cukrem. Również inne składniki pierników
w ciągu XIX wieku stały się dostępne dla pry-
watnych gospodarstw domowych. Tak więc
w  okresie bożonarodzeniowym zaczęto piec pier-
niki według własnych przepisów. Niestety
okropności wojny i jej konsekwencje spowodo-
wały przerwanie bogatych tradycji wielu regio-
nów we wschodniej części Europy Środkowej. Na
przykład na Dolnym Śląsku, jak niemal wszędzie
w Polsce, pierniki kojarzone są tylko z tymi to-
ruńskimi. Dzisiaj polscy mieszkańcy Śląska od-
krywają na nowo stare tradycje ich małych
ojczyzn, czyli miejsc gdzie za kilka dziesięcioleci
będzie można świętować tysięczne urodziny
piernika.
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Również we Wrocławiu na początku XIV wieku
sprzedawane były specjały z Dalekiego Wscho-
du, takie jak pieprz, imbir, cukier, szafran i gałka
muszkatołowa.

Pod koniec XIII wieku na Śląsku, w Bawarii, Au-
strii i innych miejscach Europy Środkowej, pier-
nik stał się częścią kultury miejskiej. W dol-
nośląskiej Świdnicy wymienia się pierwszego
piernikarza, czyli „piperatas tortas facientes“ (wy-
twórcę ciastek z dodatkiem pieprzu), już w 1293
roku. Ta pierwsza w Europie wzmianka o wy-
twórcy pierników zdumiewa, bo było to zaledwie
52 lata po napadzie Tatarów na Śląsk w 1241 r.
i  zniszczeniu śląskiej kultury miejskiej.

W Norymberdze pierwszy „Lebkuchner“ (piekarz
pierników) zostaje wymieniony w 1392 roku,
a  wiec niemal 100 lat później niż w Świdnicy! Już
na wczesnośredniowiecznym Śląsku, zasiedlo-
nym wówczas przez Słowian, istniały doskonałe
warunki do wyrobu pierników. Występujące
w  tamtych czasach lasy zapewniały bartnictwu
wspaniały rozwój. Nie było więc problemu z po-
zyskiwaniem miodu. Potrzebne do wyrobu pier-
ników przyprawy przybywały do nowo pow-
stałych miast prastarymi szlakami handlowymi,
używanymi przez Normanów i Słowian już w IX
wieku. Kolejną oznaką tego, że piernik pochodzi
ze wschodniej Europy, jest fakt, iż w średniowie-
czu i we wczesnej nowożytności pieczono niemal
wyłącznie z mąki żytniej. Od początku VI w. po
wędrówce ludów, Słowianie zintensyfikowali
uprawę żyta na wschód od Łaby i Soławy, czyli
również na Śląsku. Do końca średniowiecza poja-
wia się coraz więcej informacji o zawodzie pierni-
karza, można je spotkać w całej północnej

i  wschodniej części Europy. W Saksonii, na Śląsku
słynne już wówczas pierniki norymberskie nie
wyparły wypieków produkowanych na miejscu.
Po odkryciu drogi morskiej do Indii i idącego za
tym znacznego spadku cen dotąd drogich przy-
praw, rozwinął się wyrób pierników, jednak po-
zostały one drogim towarem, przeznaczonym na
szczególne uroczystości.

Na ten czas przypada również rozwój innego
miasta pierników Pulsnitz, na Górnych Łuży-
cach. Pierniki pulsnitzkie wymieniane są w do-
kumentach dopiero w 1558 roku. Na Śląsku rosła
liczba piernikarzy, tak, że mogły tam powstać
niezależnie od cech piekarzy cechy piernikar-
skie: w Nysie w 1677r., w Świdnicy i Wrocławiu
około 1750 r.

W górnośląskiej Nysie, mieście, w którym kiedyś
rezydowali wrocławscy biskupi, kunszt pierni-
karski utrzymywał się na szczególnie wysokim
poziomie. Przykładem tego jest wywierające
ogromne wrażenie podwójne epitafium zmarłego
w 1633 r. mistrza piernikarskiego Georga Klehra
i  jego żony Susanny, znajdujące się w kościele św.
Jakuba. To dzieło sztuki jest prawdopodobnie naj-
starszym przedstawieniem tego rzadkiego fachu.
Na zewnętrznej północnej ścianie świątyni, znaj-
duje się jeszcze jedno epitafium piernikarza
z  1574r. Tak więc obok siedmiu biskupów wro-
cławskich, spoczywa tu dwóch piernikarzy.

Około 1820 r. niejaki Franz Springer zadbał o ko-
lejny punkt w historii pierników nyskich dzięki
wynalezieniu Konfektów Nyskich (Neisser Kon-

fekt). Podobnie jak stworzona przez braci Müller
Bomba Legnicka (Legnitzer Bombe).

Pod koniec pierwszej połowy XIX w. industriali-
zacja piekarni zaczęła wypierać manufaktury
piernikarskie, a także ich wielowiekową tradycję.
Napędzane maszynami parowymi fabryki cia-
stek miodowych sprawiły, że tradycyjne piekar-
nie stały się nierentowne.

Tylko na Górnych Łużycach, w Pulsnitz, zacho-
wała się do dzisiaj piernikarska tradycja z możli-
wością wyuczenia się zawodu piernikarza.
W  sąsiedniej miejscowości Weissenberg można
odwiedzić muzeum Starej Piernikarni. Zachowa-
ły się tutaj, pewnie ostatnie już na świecie, orygi-
nalne pracownie piernikarza z historycznym
piecem do wypiekania z XVII w.

Od 1840 roku w produkcji pierników zastąpiono
miód cukrem. Również inne składniki pierników
w ciągu XIX wieku stały się dostępne dla pry-
watnych gospodarstw domowych. Tak więc
w  okresie bożonarodzeniowym zaczęto piec pier-
niki według własnych przepisów. Niestety
okropności wojny i jej konsekwencje spowodo-
wały przerwanie bogatych tradycji wielu regio-
nów we wschodniej części Europy Środkowej. Na
przykład na Dolnym Śląsku, jak niemal wszędzie
w Polsce, pierniki kojarzone są tylko z tymi to-
ruńskimi. Dzisiaj polscy mieszkańcy Śląska od-
krywają na nowo stare tradycje ich małych
ojczyzn, czyli miejsc gdzie za kilka dziesięcioleci
będzie można świętować tysięczne urodziny
piernika.



40 MAGAZYN KOCIOŁ NUMER SPECJALNY©MAGAZYN KOCIOŁ 2015©MAGAZYN KOCIOŁ 2015




