
P iekarnia-Cukiernia
„Pellowski” Grzegorz
Pellowski w Gdańsku

oferuje nie tylko pieczywo i
wyroby cukiernicze. Firmy z
Grupy „Pellowski”, prowa-
dzone przez Karolinę, Łuka-
sza i Jakuba Pellowskich, pro-
ponują także usługi cateringo-
we.

Catering obejmuje kom-
pleksową obsługę przyjęć
oraz spotkań oficjalnych czy
rodzinnych w dowolnych
miejscach. Firmy z Grupy
„Pellowski” dostarczają ró-
żnorodne dania śniadaniowe i
obiadowe, przekąski i wypie-
ki cukiernicze, a również - na-
poje zimne oraz kawę i herba-
tę. Przekąski przygotowywa-
ne są z wykorzystaniem świe-
żego i naturalnego pieczywa
oraz ciast z własnej piekarni.
Są to takie przekąski jak m.in.
minikanapki koktajlowe z
szynką, serem, salami oraz
dodatkami warzywnymi; mi-
niroladki z naleśnika z łoso-
siem wędzonym i twaro-
żkiem; koreczki z boczku wę-
dzonego z suszoną śliwką,
szaszłyki oraz miniciastka -
drożdżówki, pączki, serniki,

szarlotki i mieszanki ciastek
kruchych oraz torty okolicz-
nościowe. Personel firm przy-
gotowuje stoły z wystrojem i
obsługuje imprezy jubile-
uszowe i plenerowe, konfe-

rencje, przyjęcia biznesowe,
szkolenia oraz imprezy oko-
licznościowe i rodzinne, w
tym chrzciny, wesela czy ko-
munie. Klienci mogą też sko-
rzystać z lokali firm z Grupy

„Pellowski” - kawiarni, w hi-
storycznym śródmieściu
Gdańska, lub restauracji Lo-
okier.

Proponowanym przez nas
napojem jest kawa naszej
marki Pello Cafe - mówi Łu-
kasz Pellowski. - Jest ona
przygotowywana ze starannie
wyselekcjonowanych ziaren
arabiki i rabusty, sprowadza-
nych z plantacji brazylijskich
oraz indyjskich. Ziarna prażo-
ne są metodą rzemieślniczą,
gwarantującą uzyskanie wy-
robu najwyższej jakości o nie-
powtarzalnym smaku i aro-
macie. Zmielone ziarna są za-
parzane, a napój podawany
jest w ramach cateringu w ter-
mosie lub z ekspresu, w fir-
mowych kubkach jednorazo-
wych. Zgodnie z powszechną
tendencją, preferuje się kawę
z ekspresu jako napój o naj-
lepszych walorach smako-
wych.

* * *
Catering jest usługą spro-

wadzającą się do przyrządza-
nia i dostarczania na zamó-
wienie gotowych posiłków,
różnych dań, deserów i napoi,
a także - na organizowaniu
imprez. W ramach cateringu
w posiłki zaopatrywane są
szpitale, szkoły czy zakłady
pracy. Początkiem tej usługi
było dostarczanie gotowych
dań pasażerom i załogom sa-
molotów pasażerskich. Meto-
dami podawania posiłków są
też cateringi linii zimnej i linii
gorącej. Ta pierwsza polega
na szybkim schładzaniu przy-
gotowanych do transportowa-
nia produktów żywnościo-
wych, do około 4 st. C i ich
podgrzewaniu tuż przed poda-
niem. Natomiast ta druga
przewiduje zachowanie stałej
temperatury potraw - od przy-
gotowania, poprzez transpor-
towanie i porcjowanie, do
przekazania do spożycia.

Oprac. (JAS)
Fot. Firma „Pellowski”
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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. Raj-
ska 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)

Catering z firmy
„Pellowski”
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z teki prof. Jerzego sampa

edukaCJaw grodzie nadmotławą

Gdańszczanie bardzo wcze-
śnie uświadomili sobie, jak
istotną rolę odgrywać musi
wszechstronne kształcenie lu-
dzi młodych, od których wie-
dzy i umiejętności rządzenia
zależna być musi przyszłość
ich miasta. Nie dziwi więc
mnogość szkół, jakie funkcjo-
nowały tu już w średniowie-
czu. Tworzono je przy kościo-
łach i parafiach; św. Katarzy-
ny na Starym Mieście, św.
Piotra i Pawła na Starym
Przedmieściu, św. Barbary na
terenie Dolnego Miasta.
Główne Miasto chlubiło się
Szkołą Świętojańską z jej bo-
gatym księgozbiorem, przede
wszystkim zaś znaną Szkołą
Mariacką, działającą już od
połowy wieku XIV. Wielu
wybitnych jej absolwentów
kontynuowało potem eduka-
cję w innych, często uniwer-
syteckich, ośrodkach nauko-
wych Europy. Swoim pozio-
mem przewyższała ona typo-
we dla tamtych czasów szkół-
ki parafialne. Poza nauką pi-

sania i czytania, a także pod-
staw łaciny, będącej wówczas
językiem urzędowym, kła-
dziono tu duży nacisk na ma-
tematykę, a więc sztukę ra-
chowania - jakże istotną w tak
wielkim mieście kupieckim,
jakim był Gdańsk.

Oprócz wymienionych
szkół parafialnych, zarówno
w samym grodzie nad Motła-
wą, jak i w jego okolicach,
istniały też głównie w okresie
przedreformacyjnym szkoły
klasztorne. Przygotowywano
w nich nie tylko młodzież mę-
ską do stanu duchownego,

lecz kształcono tam także
dziewczęta. Prowadzili je
gdańscy dominikanie, fran-
ciszkanie i podobno także
karmelici, jak i oliwscy cy-
stersi. Edukacją dziewcząt
zajmowały się siostry brygid-
ki, dominikanki oraz żukow-
skie norbertanki, prowadzące
w swoim klasztorze słynną
szkołę haftu.

Gdańskie władze, zdając
sobie sprawę z tego, jak wiel-
kie korzyści, zarówno intelek-
tualne, jak i docelowo - mate-
rialne płyną z racjonalnej i za-
krojonej na dużą skalę eduka-

cji, stworzyły specjalny sys-
tem opieki, roztaczając mece-
nat również nad mniej zamo-
żnymi adeptami wiedzy,
szczególnie wówczas, gdy
młodzież z niższych sfer od-
znaczała się takimi cechami
jak pilność i pracowitość, i
gdy widoczne były postępy w
nauce.

Wielokulturowy Gdańsk z
różnych powodów długo cze-
kać musiał na własny uniwer-
sytet, choć w okresie najwięk-
szego dobrobytu tego empo-
rium (wieki XVI - XVII)
określano je nie tylko mianem
republiki kupieckiej, ale także
miasta uczonych i artystów.
Tym, czym były uniwersytety
dla miast takich jak Króle-
wiec, Kraków czy Padwa,
tym dla Gdańska przez kilka
stuleci było tutejsze Gimna-
zjum Akademickie.

Szkoła ta powstała w roku
1558 dzięki staraniom burmi-
strza Konstantego Ferbera i
rajcy Augustyna Wildnera i
zajęła budynki klasztoru po-
franciszkańskiego przylegają-
ce do kościoła św. Trójcy.
Władzom miasta chodziło o
stworzenie (na bazie cztero-
klasowej łacińskiej szkoły
ewangelickiej) placówki re-
prezentującej poziom akade-
micki. Nie szczędzono grosza
ani profesorom, ani też
uczniom, którzy pragnęli zdo-
bywać tu wiedzę, a nie bardzo
było ich na to stać. Wkrótce
owo nadmotławskie Ateneum
przyciągać zaczęło, prócz
gdańskiej i pomorskiej, także
młodzież z głębi Polski, ze
Śląska, Kurlandii, Czech,
Węgier, a nawet ze Skandyna-
wii.

Początkowo nauczano ta-
kich przedmiotów jak: grama-

tyka, retoryka, łacina, greka i
muzyka kościelna, jednak po
przeprowadzonej właśnie
przez rektora Fabriciusa (kal-
wina) reformie zaczęto od ro-
ku 1580 wykładać również fi-
lozofię, teologię, prawo oraz
medycynę. Liczba klas wzro-
sła do sześciu, edukacja zaś
trwała około pięciu lat.

Zadbano też o naukę języka
polskiego. W ponad dwa i pół
wieku liczących dziejach
gimnazjum przedmiotu tego
uczyło w sumie dwudziestu
dwóch lektorów. Jak pisał
Marian Pelczar, byli wśród
nich zarówno Polacy, jak i
Niemcy ,,pochodzący ze szla-
checkich rodzin bądź też na-
wet wywodzący się spod wie-
śniaczej strzechy kaszub-
skiej”. Pierwszy z nich - Jan
Rybiński, przybył do Gdańska
w roku 1589 z Torunia. Ostat-
nim zaś lektorem języka pol-
skiego, a ponadto kaznodzieją
głoszącym po polsku słowo
Boże w kościółku św. Anny
był zmarły w roku 1855 wy-
bitny leksykograf rodem z
Mazur - Krzysztof Celestyn
Mrongowiusz.

Zaszczytną funkcję rektora,
a zarazem pastora kościoła
św. Trójcy (niegdyś potocznie
określanego mianem kościoła
Szarych Mnichów) sprawo-
wał zwyczajowo profesor teo-
logii. Zastępowali go wykła-
dowcy prawa i historii. Ich
wynagrodzenie wielokrotnie
przekraczało pensję nauczy-
cieli matematyki lub fizyki,
nie mówiąc już o lektorach ję-
zyków orientalnych czy też
polskiego.

Cenne wiadomości o życiu
i zasługach najznamienit-
szych profesorów tej szkoły
zawarł E. Praetorius w pracy
zatytułowanej Athenae Geda-
nenses (Lipsk 1713). Spoty-
kamy tam nazwiska tak zna-
nych uczonych jak: Kecker-
mann, Maukisch, Titius,
Krüger, Strauch, Pastorius.

Przysłowiowym oczkiem w
głowie, i to zarówno władz
miasta, jak i gospodarzy szko-
ły, była biblioteka ,,wypełnio-
na po brzegi mnogością ksią-
żek” - łącznie ponad dwadzie-
ścia tysięcy tomów. Pieczę
nad nią, podobnie jak i nad
całą szkołą, sprawowało z ra-
mienia Rady Miasta specjalne
Kolegium Szkolne.

W murach gimnazjum od-
bywały się (prowadzone w ję-
zyku łacińskim) głośne dys-
puty na zadany temat. Często
adwersarzami protestantów
byli katolicy. Owe publiczne
dialogi miały uczyć sztuki

prowadzenia konwersacji i
sporów. Osobny temat to ce-
remoniał towarzyszący egza-
minom promocyjnym, w któ-
rych poza abiturientami, pro-
fesorami i licznie zgromadzo-
ną publicznością zawsze
obecni byli przedstawiciele
miejskich władz.

Powodzeniem cieszyły się
przygotowane przez młodzież
widowiska teatralne. Przy
czym ważna była tu rywali-
zacja uczniów protestanckich
z młodzieżą katolicką, której
kształceniem zajmowali się
jezuici z kolegium na Starych
Szkotach. Istniało ono „u
bram miasta” na terenach na-
leżących do biskupów wło-
cławskich od 1621 roku aż do
początków wieku XIX. W
szkole tej pracowało wielu
znakomitych uczonych, m.in.
człowiek, którego określano
mianem polskiego Pliniusza -
Gabriel Rzączyński, autor
Ciekawej historii naturalnej
Królestwa Polskiego. Niewąt-
pliwie zaś największą sławę
spośród wszystkich uczniów
Kolegium Jezuickiego na Sta-
rych Szkotach zdobył Józef
Wybicki - autor słów Mazur-
ka Dąbrowskiego.

Wracając zaś do gdańskie-
go Ateneum, przyznać trzeba,
iż odegrało ono w dziejach
miasta niezwykle doniosłą ro-
lę. Wykształciło rzeszę świa-
tłych ludzi, którzy potem stu-
diowali na wielu uniwersyte-
tach europejskich. Szkoła
przyciągnęła do Gdańska spo-
ro wybitnych uczonych. Kres
jej świetności zbiegł się nie-
przypadkowo z końcem Rze-
czypospolitej i okresem roz-
biorów. W 1807 roku Francu-
zi po zajęciu miasta przebu-
dowali uczelnię na lazaret,
dewastując przy okazji zabyt-
kową strukturę gotyckiej bu-
dowli. Ostatecznie szkoła
przestała istnieć w roku 1817.
Julian Ursyn Niemcewicz za-
notował wówczas w Gdań-
sku: ,,Sławne niegdyś gimna-
zjum obrócone jest dzisiaj na
szpital wojskowy(...). Dziś
zabroniony przystęp do ksiąg.
Leżą one w jednej z sal szpi-
tala, zwalone na kupę, równie
pono pokaleczone jak i żoł-
nierze, co obok nich jęczą”.

Długa, kręta i wyboista by-
ła droga do Uniwersytetu
Gdańskiego. Pragnienia tych,
którzy tak długo marzyli o
własnej Alma Mater, tu w
grodzie nad Motławą miały
się ziścić dopiero w 1970 ro-
ku.

Jerzy Samp

Widok na kościół św. Trójcy i klasztor franciszkanów, w którym mieściło się Gimnazjum Akademickie

Krzysztof Celestyn Mrongowiusz, nauczyciel, duchowny, językoznawca, tłumacz, wydawca, działacz spo-
łeczny
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Wiele obiektów (przede
wszystkim dzwonów), pocho-
dzących z Gdańska i okolic,
można zlokalizować w inter-
necie. Na przykład w archi-
diecezji kolońskiej dla każde-
go kościoła opracowano do-
kładne wykazy dzwonów, po-
dające ich rozmiary, masę,
pochodzenie, twórcę, ton pod-
stawowy, a nawet widmo
dźwięku. Wśród innych opi-
sano cztery dzwony kościoła
św. Sebastiana w Grevenbro-
ich-Hülchrath (niedaleko
Düsseldorfu). Drugi co do
wielkości „dzwon św. Ducha”
(H E I L I G G E I S T - G L
O C K E) nosi inskrypcję:
OMNIS • SPIRITVS • LAU-
DET• DOMINVM • PSALM
150 • ANNO 1668 • oraz na-
zwiska proboszcza: MARTI-
NVS SMIGLEWSKI/ PRAE
P. S. i starszych (tzw. witry-
ków); VRBANVS. GALECK
/ DANIEL.KOL / VITRCI/.
W owalnym kartuszu jest in-
formacja o twórcy: MIT /
GOTTES / HVLFE / GOS

MICH / ABSOLON WI-
TWERCK / GDANI (Z boską
pomocą odlał mnie Absolon
(Absalon) Wittwerck w Gdań-
sku. Podano wymiary: średni-
ca wylotu 857 mm, grubość
pierścienia odsercowego (w
który uderza serce dzwonu) -
69 mm i waga (masa) - 365
kg. Zestawiono także tzw.
widmo akustyczne: wysoko-
ści i czasy zaniku brzmienia
tonów harmonicznych, od
których zależy barwa dźwię-
ku. Jako miejsce pochodzenia
podano „St. Albrecht, St.
Adalbert, Danzig/ Westpreus-
sen”, czyli kościół w Gdańsku
św. Wojciechu. Na końcu do-
wiadujemy się, że „W archi-
diecezji kolońskiej znajduje
się ok. 80 dzwonów ludwisa-
rzy z tzw. terenów wschod-
nich (Ostgebiete), te jednak
nie należą do parafii [zazna-
czenie moje - A. J.]. Są tylko
dzwonami użyczonymi (Leih-
glocken)”.

Sięgnijmy do historii gdań-
skiego kościoła. Wyprawa św.
Wojciecha do Prus w roku
997 zakończyła się jego
śmiercią. Według prastarej
tradycji, wykupione przez
Bolesława Chrobrego zwłoki
spoczywały pod Gdańskiem
w kapliczce U Dębu (ad quer-
cum), po czym zabrano je do
Gniezna. Przy kaplicy po-
wstała osada Święty Wojciech
z klasztorem benedyktynów,

wymienionym po raz pierw-
szy w roku 1222. Obecny ko-
ściół pochodzi z XIV/XV
wieku. Po pożarze w 1537 ro-
ku benedyktyni go opuścili.
Na odbudowę trzeba było
czekać do roku 1575. Górna
część wieży, ostatnio pięknie
wyremontowana, pochodzi z
1680 roku. Wyposażenie
obejmuje gotycki tryptyk z
XV stulecia na ścianie prezbi-
terium, ołtarz główny z obra-
zem św. Wojciecha z roku
1604 oraz boczne ołtarze,
stalle i kazalnicę ufundowane
w 1711 roku przez osadzo-
nych tutaj ojców misjonarzy,
których zadaniem miało być
nawracanie protestantów. Or-
gany z 1741 roku są dziełem
gdańskiego organmistrza An-
drzeja Hildebrandta. Z epoki
renesansu (rok 1587) pocho-
dzi epitafium braci Wojanow-
skich. Marmurowa figura św.
Wojciecha w bocznej kaplicy,
sprowadzona z Włoch dla ja-
kiegoś innego kościoła, była
przechowywana w Zbrojow-
ni. W 1792 roku oglądał ją
tam ppłk Stanisław Fiszer. Do
Świętego Wojciecha trafiła w
roku 1825. W wydanej w
1881 r. broszurze J. N. Paw-
lowskiego czytamy: „W roku
1680 ówczesny proboszcz św.
Wojciecha kanonik i general-
ny oficjał Joachim von Hir-
tenberg Pastorius kazał wybu-
dować wieżę kościoła. Chorą-

giewka na szczycie wieży po-
kazuje datę 1680. W wieży
wiszą cztery dzwony, naj-
większy ulano w roku 1668”.
W 1885 roku w „Zabytkach
budownictwa i sztuki prowin-
cji Prus Zachodnich” Heisego
wymieniono już tylko trzy
dzwony: „Z trzech dzwonów
jeden jest całkiem gładki i bez
inskrypcji, drugi został prze-
lany w roku 1873, najwięk-
szy, z dobrymi ornamentami i
biskupim herbem na boku (w
napisie w otoku są tylko po-
czątkowe litery), nosi przy
wieńcu inskrypcję: omnis spi-
ritus laudet dominum (wszel-
ki duch niech chwali Pana)
1668”. W czasie I wojny ten
„drugi” dzwon zarekwirowa-
ło wojsko. W książeczce o ko-
ściele z 1930 roku ówczesny
proboszcz Brunon Lemke pi-
sze: „W wieży wiszą dwa
dzwony. Większy dał ulać w
roku 1668 proboszcz Marcin
Śmiglewski; nosi napis: Mit
Gottes Hilfe goß mich Absa-
lon Witwerck, Gedani. Do-

okoła dzwonu biegnie bogato
ozdobiony werset z psalmu:
Omnis spiritus laudet domi-
num. Na jednym z boków jest
przedstawiony Zmartwychw-
stały Zbawiciel. Drugi dzwon
nie ma inskrypcji ani ozdób”.
Wspomniany Marcin Śmi-
glewski był kapłanem nie-
zwykle aktywnym. W 1658
roku był proboszczem w Sub-
kowach i Garczu, w roku
1666 znajdujemy go w deka-
nacie steblewskim na Żuła-
wach, w 1668 roku w św.
Wojciechu - do roku 1678, w
którym pojawił się jego na-
stępca Joachim Hirtenberg
Pastorius. Przez cały ten czas
pełnił też funkcję zastępcy sę-
dziego kościelnego.

Jak widać, najstarszy i naj-
cenniejszy dzwon kościoła w
św. Wojciechu, ocalał i dzwo-
ni dziś mieszkańcom Grever-
broich-Hülchrath w Niem-
czech. Kiedy wróci? Chodzi
tu o dwa kościoły katolickie,
z których jeden (tamtejszy)
przechowuje nienależący do

niego obiekt kultury, wywie-
ziony w czasie wojny z rozka-
zu hitlerowskich władz z ko-
ścioła w św. Wojciechu. Prze-
znaczony na zniszczenie, cu-
dem nieprzetopiony (zabrakło
czasu), został „użyczony”
tamtemu kościołowi przez
brytyjskie władze okupacyj-
ne, które nie chciały go oddać
komunistycznej Polsce. Dzi-
siejsza Polska nie jest już ko-
munistyczna, kościół w św.
Wojciechu nie został znisz-
czony, obecni gospodarze ota-
czają go troskliwą opieką.
Wojna się skończyła, a dzwon
pozostaje na obczyźnie. Nie
ma żadnego powodu, żeby ten
wojenny stan utrzymywać.
Co stoi na przeszkodzie, by -
podobnie jak to uczyniono w
Stegnie, Cedrach Wielkich,
Łęgowie i innych miejscowo-
ściach - doprowadzić do po-
wrotu dzwonu i uczynić z te-
go święto przyjaźni i pojedna-
nia między narodami?

Andrzej Januszajtis

Kościół w św. Wojciechu na starym zdjęciu...

...i dziś, z odnowioną wieżą - głuchą, bez dzwonów



Jest to trening, który skupia
się nie na konkretnym mię-
śniu czy części ciała, lecz na
ruchu z naciskiem na jego
funkcjonalność. A prioryteto-
wym celem treningu jest to,
by trenowany ruch miał sens,
czyli był przekładany na na-
sze codzienne aktywności, ta-
kie jak sport, praca, czynności
domowe, czyli bycie mobil-
nym, stabilnym i aktywnym
człowiekiem. Główne zadania
treningu to ukierunkowanie
na: sprawność, kondycję, siłę,
wytrzymałość, ale bez nad-
miernej rozbudowy masy
mięśniowej. To zestawy ćwi-
czeń przypominające co-
dzienne czynności mające na
celu zmniejszenie ryzyka po-
jawienia się kontuzji i mini-
malizowanie negatywnych
skutków prowadzenia siedzą-
cego trybu życia. To grupa ru-
chów przypominających się-
ganie, przesuwanie, podno-
szenie, wstawanie z łóżka,
podskoki, unoszenie kończyn
czy wymachy. Ujmując to
bardziej obrazowo, w trenin-
gu funkcjonalnym odchodzi-
my od pracy na maszynach
izolujących mięśnie i typowe-
go schematu: klatka piersio-
wa, triceps pierwszego dnia,
plecy, biceps drugiego, a nogi
trzeciego. Skupiamy się nato-
miast na zaangażowaniu do
aktywności wielu mięśni jed-
nocześnie i na tym, aby mo-
gły one ze sobą jak najefek-
tywniej współpracować. Tego
typu działania wpływają na
ogólną poprawę sprawności
ruchowej oraz cech motorycz-
nych, czyli siłę, szybkość,
zwinność, wytrzymałość, ko-
ordynację, a także gibkość.

Trening funkcjonalny anga-
żuje również do pracy mię-
śnie głębokie, czyli cały kom-
pleks mięśni core, które to
często są pomijane w trenin-
gu, a to olbrzymi błąd. Bo-
wiem mięśnie głębokie core
to najważniejsza grupa mięśni
odpowiedzialna za kontrolę
pozycji oraz za cały progres
siłowy, to mięśnie posturalne,
a ich funkcją jest również
ochrona narządów wewnętrz-

nych i kręgosłupa. W skład
kompleksu mięśni core wcho-
dzą: głębokie mięśnie brzu-
cha, mięśnie proste i skośne
brzucha, mięśnie znajdujące
się wewnątrz miednicy, mię-
śnie przykręgosłupowe i po-
śladkowe. Trening funkcjo-
nalny to trening naturalnych
ruchów, w które zaangażowa-
ne jest całe ciało, bo co z tego,
że z łatwością jesteśmy w sta-
nie „wycisnąć” 100 kg, a nie
możemy przepchnąć ciałem
tak samo ciężkiej skrzyni? Co
z tego, że nasz biceps udźwi-
gnie spory ciężar, ale nasza
dłoń nie jest w stanie złapać
lecącego w naszą stronę
przedmiotu? A jaki mamy po-

żytek z muskularnych koń-
czyn dolnych czy górnych, je-
śli nie potrafimy szybko bie-
gać, celnie zadać cios, kopnąć
piłkę czy wdrapać się na drze-
wo?

Kluby fitness rozwijają się
obecnie w bardzo szybkim
tempie i proponują nam coraz
nowsze, bardziej udziwnione
metody treningowe, przeró-
żne maszyny i sprzęty, które
mają w krótkim czasie uczy-
nić nas „jeszcze bardziej fit”.
A to wszystko zamiast moty-
wować nas do pracy nad for-
mą sprawia, że nie wiemy, co
wybrać, gdzie ćwiczyć, a

przede wszystkim zapomina-
my, po co właściwie powinni-
śmy to robić. Jeśli chcemy
poprawić jakość życia, a nie
marzymy o konkursach kultu-
rystycznych, powinniśmy
ograniczyć świat maszyn i za-
stosować właśnie trening
funkcjonalny. Pamiętajmy o
rozgrzewce, pracując w cy-
klu: 30 sekund pracy na 5 se-
kund przerwy, wykonując po
kolei: energiczny bieg w
miejscu, unosząc kolana wy-
soko i trzymając pięty ode-
rwane od podłoża, przecho-
dzimy do biegu, piętami ude-
rzając o pośladki, następnie
wykonujemy pajacyki, boks
w biegu, przyciąganie kolan

do klatki piersiowej, otwiera-
nie bioder na zewnątrz. Po
kolejnej przerwie czas na wy-
kroki z rotacją, wypady z po-
chyleniem, przenoszenie cię-
żaru ciała z nogi na nogę i
podskoki z kangurem - wy-
skoki obunóż z przyciąga-
niem kolan jak najwyżej do
klatki piersiowej.

Po rozgrzewce następuje
trening podstawowy, należy
wykonywać kolejne ćwicze-
nia w cyklu 30 sekund pracy
na 20 sekund przerwy. Tre-
ning rozpoczyna siad równo-
ważny angażujący mięśnie
głębokie, następnie wysoka

deseczka, czyli ustawiamy
ciało w podporze na dłoniach
i stopach, w kolejnym ćwi-
czeniu dodajemy skręt kolana
do przeciwnego łokcia. Nale-
ży wykonywać ćwiczenia naj-
szybciej jak potrafimy, kolej-
no robimy: wymachy w pod-
porze, w leżeniu na plecach,
spinając mięśnie brzucha, wy-
konujemy skręty tułowia, się-
gając dłonią do zewnętrznej
części przeciwnego kolana,
następnie wykonujemy „ro-
werek” w leżeniu, odrywając
łopatki od podłoża, „scyzory-
ki” zbliżając kolana do klatki
piersiowej, przysiady, wykro-
ki oraz wyskoki ze zmianą
nogi. Po zakończeniu części

podstawowej nie wolno zapo-
minać o ćwiczeniach rozcią-
gających, tych wykonywa-
nych w siadzie prostym, jak i
rozkrocznym z zachowaniem
właściwej wyprostnej posta-
wy ciała. Ważne są również
ćwiczenia rozciągające w po-
zycjach wysokich: rozciąga-
nie klatki piersiowej, utrzy-
mując splecione dłonie za ple-
cami z jednoczesnym wypy-
chaniem klatki piersiowej do
przodu i zbliżeniem łopatek
do kręgosłupa, jak i te rozcią-
gające mięśnie grzbietu i ob-
ręczy barkowej.

Maria Fall-Ławryniuk
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