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Ludzie i ich pasje

Podróże historyczne
prof. Jawienia
Gdy większość Polaków wyjeżdża na Bermudy lub do Jastarni, dla prof. Arkadiusza Jawienia zaczyna się okres intensywnej pracy. Rozpoczyna peregrynacje po świecie w poszukiwaniu członków swojej rodziny. Dziesiątki spotkań, setki telefonów, kwerendy w archiwach
całego świata. Tylko po to, żeby znaleźć kolejnego Jawienia i wpisać go do tworzonego od
lat drzewa genealogicznego. Przebytych kilometrów profesor Jawień już nie liczy. Jednak
w swoich wędrówkach dotarł nawet do Salt Lake City, gdzie mormoni mają największą bazę genealogiczną na świecie. Wnioski: prawie wszyscy obywatele naszego kraju noszący
nazwisko Jawień wywodzą się z jednego, polsko-czeskiego korzenia.

Rozpoznawanie korzeni rodzinnych jest odpoczynkiem po licznych obowi¹zkach zawodowych
i spo³ecznych. Warto bowiem przypomnieæ, ¿e Arkadiusz Jawieñ jest kierownikiem Katedry i Kliniki
Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej im. Ludwi-
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ka Rydygiera w Bydgoszczy, któr¹ obj¹³ w 1991 r.
Profesor, jak sam stwierdza, jest typowym przedstawicielem rodziny. Mimo ¿e nie urodzony w Bydgoszczy, jest z ni¹ zwi¹zany od 1977 r., gdy ukoñczy³ studia na AM w Poznaniu. Typowoœæ przejawia

:mz

siê tym, ¿e Jawieniów spod Bochni mo¿na spotkaæ
w ca³ej Polsce i na ca³ym œwiecie. – Gdy organizowa³em zjazd, cz³onków rodziny odnajdywa³em
w Australii, Argentynie i w Stanach Zjednoczonych
– opowiada prof. Arkadiusz Jawieñ.
Zanim jednak pojawi³o siê hobby profesor
przyznaje, ¿e wci¹gnê³a go chirurgia naczyniowa i w³aœciwie jej poœwiêci³ ca³e wykszta³cenie.
Wœród swoich sukcesów wymienia liczne stypendia, przede wszystkim w Belgii na Katolickim
Uniwersyteckie w Leuven, na uniwersytecie
w Lund w Szwecji, równie¿ w Pary¿u. Za najwa¿niejszy uwa¿a 3-letni pobyt w Stanach Zjednoczonych na uniwersytecie w Seattle, oraz to, ¿e
mo¿e byæ przedstawicielem Polski w Miêdzynarodowej Unii Angiologicznej. To jednak praca.
Rodzina jest równie wa¿na. Profesor szczyci siê
¿on¹ Zofi¹, która jest nauczycielk¹, oraz studiuj¹cym medycynê synem Andrzejem i córk¹ Aleksandr¹, która bêdzie architektem. Oboje bêd¹
tak¿e kolejnymi ogniwami znamienitego rodu
Jawieniów, którego dzieñ po dniu, w wolnych
chwilach odtwarza senior Arkadiusz.
Jawieniowie przyznaj¹, ¿e ich korzenie nie maj¹ ani staro¿ytnych, ani szlacheckich proweniencji.
Chwal¹ siê jednak, ¿e najstarszy zapis, gdzie wymieniono nazwisko Jawieñ pochodzi z roku 1695.
Stwierdzono w nim, ¿e ks. Jakub Kuszkowski, wikariusz koœcio³a che³mskiego, ochrzci³ Wawrzyñca
z ojca Jana Jawnia z Gierczyc i Agnieszki, z prawnie zawartego ma³¿eñstwa. W trzy lata póŸniej
(1668 r.) urodzi³a im siê córeczka, a Reginkê
chrzci³ ten sam wikariusz koœcio³a che³mskiego.
W kronikach zawarto tak¿e passus, w którym mowa o tym, i¿ ¿eby sobie ten czas umiejscowiæ dok³adniej w historii Polski w dniu 17 czerwca 1696
roku zmar³ król Jan III Sobieski.
Pierwsi twórcy kronik rodzinnych, a za nimi
prof. Arkadiusz Jawieñ bolej¹, ¿e trudno odtworzyæ sk¹d przybyli ich antenaci. Znana jest tylko

przypowieœæ Józefa Jawienia, który wspomina³ ¿e
kiedyœ w latach dzieciñstwa, od któregoœ z Jawieniów, mo¿e od stryja Rudolfa (ur. w 1874 r.) w Nieszkowiczach Ma³ych nr domu 18, dowiedzia³em
siê, ¿e rodzina Jawieniów w te strony przywêdrowa³a z Czech po jakimœ tam przeœladowaniu religijnym. Nie jest to nieprawdopodobne, ale te¿
brak dowodów potwierdzaj¹cych te tradycje.
Wnukowie przyby³ych w okolice Bochni Jawieniów kontynuuj¹ dociekliwoœæ swoich dziadów.
Z t¹ ró¿nic¹, ¿e do jej realizacji wykorzystuj¹ najnowsze wynalazki. Arkadiusz Jawieñ uwa¿any jest
za bezpoœredniego spadkobiercê Józefa, który by³
pionierem kronikarskich zapisków. Z t¹ ró¿nic¹, ¿e
dokumenty zapisuje w formie elektronicznej. –
Kiedyœ kupi³em rewelacyjny program komputerowy i wprowadzi³em wszystkich cz³onków rodziny.
Wtedy okaza³o siê, ¿e od 1745 roku mam ju¿ 821
osób – przyznaje profesor.
Tylu znajduje siê w komputerze. Trzy lata temu,
dziêki zaanga¿owaniu profesora, odby³ siê w Che³mie, niedaleko Bochni, pierwszy w historii Zjazd Rodzinny Rodu Jawieniów. Stawi³o siê na nim 148 reprezentantów rodziny. Pojawili siê Jawieniowie
z Ma³opolski, Pomorza, Œl¹ska, Wielkopolski i Podkarpacia. By³ nawet przedstawiciel Jawieniów ze
Stanów Zjednoczonych. Jak przyznaj¹ krewniacy na
stronach internetowych rodziny (www.jawien.pl.),
dziêki doskona³emu przygotowaniu pomys³odawcy
i g³ównego organizatora Zjazdu, Arkadiusza Jawienia, nikt z nas nie móg³ siê ani przez chwilê nudziæ.
Wspaniale prowadzona gawêda, wzbogacona pokazem historycznych ju¿ dzisiaj zdjêæ dotycz¹cych
naszego Rodu wzbudzi³a wielkie zainteresowanie
wszystkich uczestników spotkania.
Mo¿na podejrzewaæ, ¿e dziêki zaanga¿owaniu
prof. Arkadiusza, ju¿ nied³ugo pod Bochni¹ zjawi¹
siê Jawieniowie z ca³ej Polski.
(JS)

Udokumentowanym protoplastą rodu Jawieniów był Jacenty Jawień, zagrodnik (hortulanus) posiadający z łaski pana dworu w Nieszkowicach Małych, jedynie drewniany, jednoizbowy, kryty
strzechą domek, z przylegającą doń sienią oraz około domu niewielki spłacheć ziemi uprawnej
za odrabianą pańszczyznę. To jeden z kronikarskich zapisków.
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