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Tam na północ! Hen daleko!
Szumią puszcze ponad rzeką.

Wincenty Pol

  Kto wie co to jest ³ęg? Ot niewiel-
kie bajoro leśne otulone tatarakiem, 
kępami trzcin i stoj¹cymi po kostki 
w wodzie olchami. Wodopój dla 
skrzydlatych, parzystokopytnych, acz 
dość ryzykowny dla ludzi. Wylęgar-
nia komarów, owadów i leśny raj dla 
wszelkiego ptactwa, robactwa i pe³-
zactwa. Kiedy maj poczyna³ buzować 
jak zacier u tubylców, zgie³k, wizg, 
jazgot i harmider by³ tu do nie do 
opisania. Chyba, że przez wybitnego 
ornitologa. Kilkadziesi¹t kroków od 
tej wody, poza wsi¹ Leśniki, czyli na 
kolonii, ryglowa³y po³udniow¹ pie-
rzeję podmok³ego lasu zabudowania 
Malinowskich. Tu pann¹ na wydaniu 
by³a Stasia, zakochana w poezji Win-
centego Pola, a kiedy s¹siad Bolek 
rozmarza³ się w akordach na mandoli-
nie, to chyba i w nim...

   Co to jest przypadek? To widomy 
znak zmiany dramaturgii czyjegoś 
życia. Jednego życia, splotu kilku jego 
w¹tków... Nieopodal leśnickiego ³ęgu 
potężnia³a, imponuj¹ca jak na mrów-
ki przysta³o, piramida mrowiska. Ten 
kopiec, tuż po wojnie, rozgrzeba³ stary 
Orzechowski i powierzy³ pracowitym 
owadom niebezpieczn¹ tajemnicę – 
mauzera z partyzantki. Ubecja pod-
ówczas czesa³a lasy, szala³a po oko-
licznych wsiach, więc rozs¹dek i strach 
podpowiada³y takie, zda się bezpiecz-
ne rozwi¹zanie. Jednak logika mró-
wek jest odmienna niż u ludzi. Po-
czę³y odbudowywać nadwyrężon¹ 
mrówkopolię tak, że ods³onięta prze-
zeń lufa karabinu ję³a celować we 
wschodni¹ stronę nieba. Ktoś to zo-
baczy³, doniós³, przyjechali gazikiem 
ci, których ontologię powojennego 
³adu budowa³y przes³uchania, zezna-
nia i tortury. A że chata Orzechow-
skich sta³a niedaleko od ³ęgu, dwu-
dziestoparoletni Bolek już na Rako-
wieckiej w stolicy, kolegom z celi 
móg³ nucić coś, co w czasie teraź-
niejszym by³o już li tylko ironi¹:
 „Dokoła tylko ciemny las – i ciem-
na noc dokoła – więc wolna Polska 
woła nas – w swe szeregi dziś nas
woła. Do wojska nie zabiorą nas – 
nie wezmą emigrantów – do walki 
stanie oddział nasz – oddział polskich 
partyzantów”. 
  Tak w narzeczeństwo panny Stasi 
i partyzanta Bolka perfidnie wpl¹ta³a 
się historia. I po paru latach rozterek 
Stanis³awa wysz³a za m¹ż za praco-
witego Franka. Kiedy po dziesięciu 
latach amnestia wygarnia³a z więzień, 

wyszed³ i wrak ludzki Bolek. I nie 
mia³ za z³e, że Stasia hymn partyzan-
cki, nuci przed snem już siedmio-
letniemu Tadziowi. To „szczepienie” 
historii też ani chybi musia³o w nie-
odleg³ej przysz³ości objawić się abso-
lutnie innym rodzajem wojny w ta-
dziowym pokoleniu. Wojny s³ów i ar-
gumentów. Wszak na pocz¹tku by³o 
s³owo...
  Co to jest herbaciarnia? W przed-
wojennym Tykocinie przy dawnej 
ulicy Pi³sudskiego pod numerem 3 – 
można by³o za kilka dos³ownie gro-
szy, zjeść chrupi¹c¹ kajzerkę, popija-
j¹c herbat¹. – Nuu niech panna Ma-
linowska wejdzie – zachęca³ ¯yd 
Kropiwnicki. Wesz³a, wypi³a aroma-
tycznego naparu madras, a osiem lat 
później, w tym samym miejscu, już
jako żona Franciszka, urodzi³a pier-
worodnego syna. ¯ydów wymordo-
wali Niemcy w ³opuchowskim lesie, 
a po wojnie pracowity Franciszek 
kupi³ po³owę tej w³aśnie kamienicy. 

Z ukrytym tunelem wiod¹cym kilka 
metrów spod pod³ogi w kuchni do 
g³ębokiej piwnicy obok tego smuk³e-
go domu w samym centrum miasta, 
z charakterystycznym holenderskim 
gzymsem.  
   Co to jest s³oik? Pani Stanis³awa, 
już jako zas³użona emerytka, urucho-
mi³a z kilkoma s¹siadkami prywatny 
caritas. Biednych w Tykocinie nie bra-
kowa³o, więc panie, skrzyknięte przez 
przywódczynię, dynamiczn¹ pani¹ 
Stasię, topi³y smalec ze skwarkami 
do s³oików, by bez większych ce-
regieli, obdarowywać tych, których 
w miarę reform balcerowiczowskich 
przybywa³o i przybywa³o. A bieda
i wszy mnoż¹ się same – jak zwyk³a 
mawiać szefowa „caritasu” z ulicy 
(obecnie) Z³otej. I któregoś pięknego
dnia schodz¹c do piwnicy po nie-
zbędne manufakturze s³oiki, stwier-
dzi³a, że ktoś skutecznie „obrobi³” 
jej sk³ad przetworów. Jako osoba do-
świadczona wojn¹, wiedzia³a co to
jest g³ód, więc na pó³kach piwnicz-
nych gromadzi³a wszystko, co może 
przetrwać w s³oiku. Konfitury z wiśni, 
kompoty z truskawek, ogórki kiszone, 
marynowane prawdziwki jak i roz-
liczne rodzaje zawekowanego mięsa. 
W ma³ym miasteczku nie ukryje się 
nic, nawet z³odziej s³oików. I krok po 
kroczku Sherlock Holmes Stanis³awa 
wiedzia³a, że to dwóch „caritasowych” 
niedożywieńców po³akomi³o się na 
jej prywatny sk³ad. I kiedy duet lum-
pów już nasyconych jej wekami, do-
konywa³ zakupu ćwiartki rytualnego 
denaturatu, w drzwiach sklepu stanę³a 
heroina „caritasu”.  

Kultura

  Ośrodkiem koordynuj¹cym dzia³al-
ność kulturaln¹ w Giżycku by³ dom 
kultury, którego otwarcie nast¹pi³o 
22 lipca 1953 roku. Przez d³ugie lata 
pe³ni³ on funkcję Powiatowego Do-
mu Kultury. Mieści³ się pocz¹tkowo 
na ulicy Kolejowej, w obiekcie prze-
kazanym następnie Spo³ecznemu 
Ognisku Muzycznemu. W³asn¹ sie-
dzibę otrzyma³ w 1956 roku.
 Wieloletnia dzia³alność domu kul-
tury by³a bardzo owocna. Zas³yn¹³ 
przede wszystkim zespo³ami teatral-
nymi. W amatorskim ruchu kultural-
nym w Giżycku stawiali pierwsze 
kroki aktorzy scen polskich: Maria 
Chwalibóg, Gustaw Lutkiewicz, Ewa 
Ulasińska. Zespo³y teatralne wysta-
wia³y w latach pięćdziesi¹tych i sześć-
dziesi¹tych Ożenek Miko³aja Gogola, 
Poemat pedagogiczny wed³ug Anto-
niego Makarenki, Mazepę Juliusza 
S³owackiego. Zespó³ często wyjeż-
dża³ do wielu miejscowości w Polsce. 
  Przez piętnaście lat dzia³a³y przy 
domu kultury kluby filmowe – dys-
kusyjny i amatorski. Dzie³em ostat-
niego z wymienionych by³a między 
innymi filmowa kronika Giżycka. 
Za³ożono też bogat¹ filmotekę. Z ini-
cjatywy dzia³aczy klubów odbywa³y 
się w Giżycku imprezy filmowe o 
charakterze ogólnopolskim, między 
innymi festiwale amatorskich filmów 
turystycznych i krajoznawczych. 
  Do doskona³ych zespo³ów należa³ 
teatr poezji, przez wiele lat czo³owy 
teatr tego gatunku w województwie 
olsztyńskim. Znany jest również teatr 
kukie³ek „Muszelka”, laureat piętnas-
tu nagród wojewódzkich i ogólnopol-
skich. W latach pięćdziesi¹tych i
sześćdziesi¹tych dzia³a³y tu zespo³y 
chóralny i plastyczny, a także orkiestra 
dęta. Dom kultury zas³uży³ się w roz-
woju sztuki ludowej w ówczesnym 
powiecie giżyckim. Z inicjatywy kie-
rowniczki, Bogumi³y Łoś, powsta³o 
ko³o twórców ludowych, a wyroby 
Heleny Iwaszkiewicz i Tekli Samo-
sionek z Giżycka, czy Edwarda Ho-
laka z Rybicalu, sta³y się znane w ca-
³ym kraju.
  Po likwidacji powiatu giżyckiego, 
Powiatowy Dom Kultury sta³ się pla-
cówk¹ środowiskow¹ i otrzyma³ mia-
no Miejskiego Domu Kultury. Jego
dzia³alność sięga³a jednak i poza 
miasto, s³uży³ on pomoc¹ i instruk-

tażem Gminnym Ośrodkom Kultury 
w Mi³kach i Wydminach, oraz Miej-
sko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
w Rynie. Pozostawa³ również w ścis-
³ym kontakcie z Zak³adami Rybnymi,
objętymi ogólnopolsk¹ akcj¹ „Sojusz 
świata pracy z kultur¹ i sztuk¹”. 
W 1975 roku dzia³a³y przy nim: teatr 
poezji, teatr kukie³ek „Muszelka”, 
zespó³ plastyczny, trzy grupy ryt-
miczne, zespó³ fotograficzny i ko³o 
filatelistów. 
  Najwięcej s³awy przysparza³ miastu 
zorganizowany na prze³omie lat 1969 
i 1970 Zespó³ Pieśni i Tańca Ziemi 
Giżyckiej, który występowa³ wielo-
krotnie za granic¹, reprezentuj¹c folk-
lor Mazur i Kurpiowszczyzny. Pierw-
szym kierownikiem domu kultury by³ 
Mieczys³aw Oleszkiewicz, zaś do dłu-
goletnich pracowników i dzia³aczy 
należeli Stefania Czartoryska, która 
w pierwszych latach po wyzwoleniu 
by³a kierownikiem wydzia³u kultury 
PPRN, W³adys³aw Gajewski, również 
przez pewien czas kierownik Powia-
towego Domu Kultury, i jego córka 
Izabella Syrojć, laureatka jednego 
z ogólnopolskich konkursów recyta-
torskich. W rozwoju giżyckiej kultury 
zas³użyli się ponadto: Józef Krejczy, 
Bogumi³a Łoś, Witold Perepeczko i 
wielu innych.

Znani mieszkańcy Giżycka

 W zwi¹zku ze skomplikowan¹ histo-
ri¹ grodu nad Niegocinem, wybitne 
osobistości zwi¹zane urodzeniem lub 
w inny sposób z Lotzen i Giżyckiem 
należ¹ do dwóch kultur, które wywar-
³y swoje piętno na tym mieście – nie-
mieckiej i polskiej. St¹d pochodzi³ 
Ernest Boretius (1694 - 1738) – s³aw-
ny lekarz i znakomity botanik, profe-
sor uniwersytetu w Królewcu, a także 
Wojciech Kętrzyński (1838 - 1918) 
– wybitny historyk i orędownik pol-
skości Mazur, dyrektor Zak³adu Na-
rodowego im. Ossolińskich we Lwo-
wie. Na ścianie domu przy ulicy War-
szawskiej znajduje się przywo³uj¹ca tę 
postać p³askorzeźba popiersia i tablica 
pami¹tkowa. 
  Ostatni¹ część życia spędzi³ w ma-
j¹tku Stara Rudówka pod Giżyckiem 
Zbigniew Morsztyn (1628 - 1689), 
jeden z najwybitniejszych poetów pol-
skiego baroku, wygnany z Rzeczy-
pospolitej za ariańskie przekonania. 
Swoj¹ dzia³alność wydawnicz¹ i re-

gionaln¹ prowadzi³ tu Marcin Gerss
(1808 – 1895), określony przez Boles-
³awa Limanowskiego mianem „ojca 
patriotyzmu mazurskiego”. Z Lotzen 
pochodzi³ również Franz Pfemfert 
(1879 - 1954), publicysta, wydawca 
i redaktor s³ynnego, artystycznego 
periodyku „ Die Aktion”, wspó³twórca 
i teoretyk ekspresjonizmu w sztuce. 
W latach 1919 -1922 mieszka³ i dzia³a³ 
w Lotzen wybitny architekt niemiecki 
Erich Kutzner. Mieszka³ tutaj również 
i pracowa³ w szkole Hansgeorg Buch-
holtz (1899 - 1979) – poeta i klasyk 
niemieckojęzycznej literatury wschod-
nio-europejskiej. 
 Istniej¹ przes³anki ku temu, aby do-
mniemywać, iż w 1945 roku przez 
krótki czas ukrywa³ się w Giżycku 
przed swoja ucieczk¹ na Zachód Ser-
giusz Piasecki (1899 - 1964) – awan-
turnik, porucznik wywiadu II RP, 
żo³nierz AK, wybitny pisarz i publi-
cysta polityczny. Można tak s¹dzić,
bowiem w³aśnie tu, pod przybranym 
nazwiskiem Tomaszewicz, zamiesz-
ka³a jego żona – Jadwiga Waszkiewi-
czówna (zmar³a w Giżycku w 1989 
roku) i syn W³adys³aw. 
 W okresie powojennym swoj¹ dzia-
³alności¹ zwi¹zany z Giżyckiem by³ 
Jan Bu³hak (1876–1950), ojciec pol-
skiej fotografii artystycznej, teoretyk
i pedagog. By³ za³ożycielem Fotoklu-
bu Polskiego (1930), po wojnie wspó³-
za³ożycielem Zwi¹zku Polskich Artys-
tów Fotografików (legitymacja nr 1). 
W lipcu 1946 roku, jako kierownik 
zbiorów fotograficznych Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego, wy-
ruszy³ po raz pierwszy na Mazury, 
czego plonem by³y setki artystycznych 
zdjęć krajobrazów, zabytków i ludzi. 
Odt¹d powraca³ tu regularnie, także 
w odwiedziny do zamieszkuj¹cych 
licznie Mazury wileńskich krajanów. 
Podczas ostatniej wyprawy zmar³ 
w Giżycku na zawa³ serca. Tablica 
pami¹tkowa poświęcona Bu³hakowi 
wisi na ścianie kamienicy przy ulicy 
Pionierskiej 3. W tym w³aśnie domu 
artysta wielokrotnie gości³ u przyja-
ciela prof. Bronis³awa Zapaśnika. 
  Zwi¹zany z Giżyckiem by³ także 
Roman Polański, który nakręci³ tutaj 
swój g³ośny, debiutancki film „Nóż 
w wodzie”. W 1956 roku urodzi³a się 
i ukończy³a szko³ę średni¹ w Giżycku 
wybitna wspó³czesna aktorka polska, 
Maria Pakulnis.
 

TADEUSZ BURACZEWSKI

Pani Stanisława


