Przed kilkoma dniami rozpoczęliśmy Wielki Post. Jest to
czas, w którym Kościół mówi byśmy zrezygnowali z zabaw
i innych rozrywkowych atrakcji, byśmy przystanęli i zastanowili
się trochę nad swoim życiem. Potrzebujemy takiego
zastanowienia. Nie powinniśmy całe życie mówić, że nie mamy
czasu. Nie powinniśmy też całe życie być bezmyślnymi. Przed
świętami Bożego Narodzenia napisałem, że głupotę trzeba
zostawić głupkom. Nie mamy wpływu na to co robią inni. Nie
mamy prawie też żadnego wpływu nawet na to co robią nasi
bliscy. Mamy jednak przemożny wpływ na siebie i to właśnie
mamy wykorzystać w dobrym.
Jezus, Zbawiciel świata, tym, którzy uwierzyli w Jego imię
powie: uczcie się ode Mnie, naśladujcie Mnie. Nie przyszedłem na
ten świat aby mi służono ale aby służyć. Życiem swoim
uprawomocnił słowa: Nie ma większej miłości od tej gdy ktoś
życie swoje oddaje za swoich przyjaciół. Jezus był posłuszny Ojcu
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aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Życie chrześcijańskie to
ciągłe przypominanie sobie: bądź wola Twoja, nie moja.
Jezu naucz mnie być posłusznym woli Ojca.
Wierzę, że Ojciec chce mojego dobra i mi błogosławi.
Spojrzenie na krzyż niech umacnia w trwaniu w wierności aż do
końca.
x Przemysław Kompf

Dwa tomy Biblii Wierzenickiej ręką ludzką uczynionej mamy
gotowe. Można je zobaczyć oprawione. Prace nad trzecim tomem
rozpoczęliśmy w adwencie. Wszyscy pięknie wywiązali się ze
swego zobowiązania. Obyło się bez żadnych pomyłek i bez
większych opóźnień. Przed nami kolejna część. Mam nadzieję, że
ostatnia. Wierzę, że i tym razem chętnych do przepisywania
Ksiąg Prorockich Starego Testamentu nie zabraknie. Zapisy w
kościele podczas liturgii. Lista przepisujących będzie
zamieszczona stronie internetowej. Tam będą widoczne także
wolne miejsca, na które będzie można się wpisach zgłaszając się
telefonicznie.
Do Jeremiasza Jahwe powie: „Oto słowa moje wkładam w
twoje usta” (Jer 1,9). Tak, dziś Jahwe Bóg wkłada w nasze ręce
swoje słowa. Błogosławię wszystkich na trud przepisywania tego
Słowa.
x Przemysław Kompf
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W uroczystość
Zwiastowania Pańskiego,
przypadającą najczęściej 25
marca, Kościół przeżywa Dzień
Świętości Życia. W tym dniu w
sposób szczególny spoglądamy
nie tylko na swoje życie, które jest
wielkim darem Stwórcy. Nadarza
się też dobra okazja, by
zatroszczyć się o życie tych
najbardziej bezbronnych,
poczętych, ale jeszcze
nienarodzonych. W intencji dziecka zagrożonego w łonie matki
zabiciem możemy podjąć Duchową Adopcję.
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka
zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa tyle, ile ciąża - 9
miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy
różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego
rodziców. Osoba decydująca się na adopcję duchową nie wie, kim
jest "jej" dziecko, jego imię zna tylko Bóg.
Wszyscy, którzy pragną złożyć przyrzeczenia Duchowej
Adopcji, mogą zrobić to w kościele, ale również prywatnie. W
jakichkolwiek jednak
okolicznościach i miejscach
odbywa się przyrzeczenie
konieczne jest wypełnianie
odpowiednich postanowień. Do
modlitw można dołączyć dowolnie
wybrane dobre postanowienia, np.
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częsta spowiedź i Komunia św., czytanie Pisma Świętego, post o
chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc potrzebującym.
Duchową Adopcję może podjąć każdy - nawet osoby
żyjące w związkach niesakramentalnych czy rozwiedzeni. Jedynie
dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Duchową Adopcję
można podejmować wielokrotnie, pod warunkiem wypełniania
poprzednich zobowiązań. Nie można adoptować więcej niż jedno
dziecko, bo Duchowa Adopcja dotyczy tylko jednej istoty
ludzkiej, której imię zna jedynie Bóg. Dzieło Duchowej Adopcji
przerywa długa przerwa w modlitwie - miesiąc, dwa. Wówczas
należy ponowić przyrzeczenie i starać się go dotrzymywać.
Więcej:
www.duchowaadopcja.com.pl
Uroczyste podjęcie przyrzeczeń Duchowej Adopcji w naszej
parafii odbędzie się podczas Czuwania z Maryją Matką
Wierzenicy w dniach 1-3 maja. Czuwanie zostanie poprzedzone
rekolekcjami, które wygłosi ks. kan. Eugeniusz Guździoł,
proboszcz parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu,
diecezjalny egzorcysta.

65 proc. Polaków popiera projekt całkowitej ochrony życia ludzkiego od
poczęcia – wynika z sondażu przeprowadzonego przez IQS Quant na
zlecenie „Fundacji PRO – prawo do
życia”.
Badanie wskazuje, że 23 proc.
respondentów uznało, że prawo
powinno umożliwiać zabicie dziecka
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w przypadku wykrycia poważnej choroby przed 24 tygodniem od
poczęcia. 12 procent badanych nie miało zdania w tej sprawie.
Jak podkreślają autorzy badania, największe poparcie dla
bezwarunkowej ochrony życia dzieci nienarodzonych odnotowano w
grupie wiekowej 15 – 24 lata. Aż 76 proc. badanych w tym wieku
zgadza się z bezwarunkową ochroną życia, a jedynie co piąty (19 proc.)
dopuszcza zabicie dziecka w przypadku wykrycia poważnej choroby.
„Najmniejszą akceptację dla bezwarunkowej ochrony życia wykazują
osoby najstarsze (55 – 70 lat), wychowane w czasach PRL. Jednak
nawet w tej grupie badanych większość jest za bezwarunkową ochroną
życia (57 proc.), a 23 proc. dopuszcza zabicie dziecka”.
Wśród hipotez mających odpowiedzieć na pytanie, dlaczego osoby
młode i w średnim wieku wspierają bezwarunkową ochronę życia
badacze wskazują m.in. na fakt, że młodsi częściej mają kontakt z
nowoczesną techniką, w tym USG, pozwalającą im przekonać się
naocznie, że dziecko w płodowej fazie rozwoju jest człowiekiem.
Zaznaczono także, że osoby te mają większy dostęp do najnowszej
wiedzy naukowej, i mają świadomość na temat przebiegu aborcji i jej
konsekwencji zdrowotno - emocjonalnych dla kobiety i jej rodzin.

Jak skutecznie bronić życia?
„Okno życia”
„Okno życia” to inicjatywa skierowana do kobiet, które uznały, że
samotne macierzyństwo przekracza ich
siły. Jest odpowiedzią na wstrząsające
doniesienia mediów o porzucanych
noworodkach i niemowlętach w
miejscach publicznych. W „oknach”
uratowano już dziesiątki dzieci.
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„Okna życia”
zorganizowała większość
polskich diecezji. Aby z
niego skorzystać nie
trzeba wchodzić do
budynku. Okno jest
otwierane z zewnątrz,
wewnątrz zaś ogrzewane
i wentylowane. W kilka
minut po otwarciu okna
uruchamia się alarm,
który powiadamia
dyżurującą osobę,
najczęściej siostrę zakonną. Siostra przychodzi po dziecko i wzywa
pogotowie z pediatrą, które zawozi malucha na oddział noworodkowy.
Kobieta, która zdecydowała się na ten desperacki krok, może jeszcze w
ciągu sześciu tygodni zgłosić się, aby odzyskać dziecko. Jeśli tego nie
uczyni, dzięki staraniom odpowiednich instytucji, rozpoczyna się
procedura adopcyjna.
Poznańskie „Okno życia” powstało w 2009 r. z inicjatywy Caritas
Archidiecezji Poznańskiej i władz miasta Poznania przy Domu Dziecka
przy ul. Swoboda. Każda matka, która z różnych przyczyn nie może
zaopiekować się swoim nowo narodzonym dzieckiem, może pozostawić
dziecko w „oknie życia” i być pewna, że jest ono bezpieczne

Marsz dla Życia
Marsz dla Życia jest to czas
szczególnego dziękczynienia za dar
życia, ale też okazja do podjęcia
refleksji nad społeczną, socjalną i
prawną sytuacją rodzącego się życia i
rodziny.
W obecnych czasach, publiczne
manifestacje odkrywają szczególną
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rolę w dialogu społecznym. Dlatego od lat Marsze dla Życia cieszą się
wciąż rosnącym zainteresowaniem i przyciągają coraz więcej ludzi,
szczególnie młodych.
Marsz dla Życia w Poznaniu odbędzie się w niedzielę, 25 marca w
związku z obchodami Dnia Świętości Życia.
Rozpoczęcie o 9.30 Mszą św. w kosciele św. Marcina, po niej
sformowanie marszu i przejście trasą:
Al. Marcinkowskiego, 27 Grudnia, Fredry, Al. Niepodległości na plac
Mickiewicza.

40 dni dla Życia
Idea krucjaty modlitewnej „40 Dni Dla
Życia” zrodziła się w Stanach
Zjednoczonych, która po kilku latach
stała się przedsięwzięciem
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międzynarodowym. Tam
właśnie katolicy modlą się
przez 40 dni przy klinikach
aborcyjnych. Bezustannie – w
dzień i w nocy. Dzięki ich
modlitwom w roku 2011
uratowano od aborcji 3599
dzieci i ich matek. Również w
Polsce przez 40 dni Wielkiego
Postu bezustannie z różnych
stron Polski będzie płynęła
modlitwa o Życie i dla Życia.
Każda osoba, która zgłosza się do akcji dostaje swój jeden dzień z
dokładnie określoną godziną tak, by modlitwa trwała bezustannie. W
tym czasie można modlić się na różańcu, Koronką do Bożego
Miłosierdzia czy innymi modlitwami tak, aby płynąca modlitwa, była
pełna zaangażowania i wiary.

Edukacja seksualna
W mediach, od czasu do czasu, podejmowana jest tematyka edukacji
seksualnej w polskiej szkole. Pojawiają się głosy, żeby wprowadzić
łatwy dostęp do antykoncepcji.
Tymczasem najnowsze dane dowodzą, że biologiczna edukacja
seksualna wraz z masowym rozdawniem w szkołach środków
antykocepcyjnych dla chłopcow i dziewcząt nie eliminuje problemu
ciąż i aborcji u nastolatek.
Wręcz odwrotnie, w krajach takich jak
Wielka Brytania i Szwecja, gdzie tego
typu edukację seksualną stosuje się od
dziesięcioleci i od najmłodszych lat
jest największa liczba ciąż i aborcji u
nieletnich.
Liczba przerwanych ciąż przez
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nastolatki w wieku 15-19 lat na 1000 nastolatek wynosi: w Szwecji
23,73, w Wielkiej Brytanii 23,15, w Niemczech 5,88, w Polsce 0,03
Realizowane w polskiej oświacie wychowanie do życia w rodzinie bez
propagowania antykoncepcji przynosi zdecydowanie lepsze wyniki.
W Polsce na tle krajów Europy Zachodniej obserwujemy:
> najniższą liczbę zajść w ciążę na 1000 nastolatek,
> najniższą liczbę aborcji na 1000 nastolatek,
> najniższą liczbę ogółem aborcji na 1000 mieszkańców,
> najniższe wskaźniki zakażeń HIV i zachorowań na AIDS
na 100 000 mieszkańców.
Na podstawie
www.pro-life.pl

Bojkot Pepsi
Obrońcy życia na całym świecie wzywają do bojkotu produktów giganta
spożywczego PepsiCo., który mimo licznych protestów, zamierza
wypuścić na rynek napój ze słodzikiem wykorzystującym komórki
abortowanych dzieci.
Średniokaloryczny napój o nazwie „Pepsi Next” może się pojawić w
sprzedaży, dzięki decyzji administracji Baracka Obamy. Amerykańska
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zgodziła się, by
koncern mógł wykorzystywać w swych produktach „na zwykłych
zasadach biznesowych” wzmacniacze smakowe stworzone przez
współpracującego z PepsiCo. biotechnologicznego potentata Senomyx.
Obrońcy życia ujawnili kilka
miesięcy temu, że w badaniach nad
rozwojem tzw. wzmacniaczy
smakowych Senomyx
wykorzystuje linię komórek HEK
293, pochodzącą z nerki zabitego w
aborcji dziecka. Firma ta
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wykorzystując odseparowane
ludzkie receptory smakowe,
stworzyła własny receptor
smaku.
Obrońcy życia zapowiadają
bojkot wszystkich produktów
Pepsi, a nowy napój tego
koncernu ma być, jak
zapowiadają, „następny (ang.,
next), którego należy unikać”.
Oprócz amerykańskich
obrońców życia bojkot, jak
dotąd, zapowiedzieli działacze
organizacji pro-life z Kanady, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii,
Irlandii, Szkocji, Hiszpanii, Portugalii, Australii i Nowej Zelandii.
tekst i oprac. G. Dominikowska

W roku 2012 przypadają rocznice związane z Cieszkowskimi i Wierzenicą
a także innymi miejscowościami na Ziemi Wierzenickej. Poniedziałek 12
marca to kolejna rocznica śmierci Augusta Cieszkowskiego, a środa 12
września jego narodzin. Obchodzone w tym roku nie są „okrągłymi”. Inne
tegoroczne rocznice w większym czy mniejszym stopniu są takimi.
19 lutego przypadała 200
rocznica urodzin Zygmunta
Krasińskiego. Jego przyjaźń z
dziecinnych lat z Augustem
Cieszkowskim została nawiązana w
znacznej mierze za sprawą ich
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opiekunki Heleny z Hemmersów baronowej de la Haye (1768 1829),
wdowy po belgijskim radcy stanu. Wcześniej opiekowała się ona synem
Napoleona Bonaparte potem kolejno, osieroconymi przez matki
Zygmuntem i Augustem. Wyjazd Krasińskiego za granicę przerwał ich
kontakty. Zostały one odnowione w 1839 r. w Mediolanie. Była to już
przyjaźń dorosłych mężczyzn, z których jeden zaczął osiągać sukcesy na
niwie literatury, a drugi nauki i z czasem polityki. W latach 1843-1845,
Krasiński 6 razy odwiedzał należącą do przyjaciela Wierzenicę. W czasie
pierwszej wizyty, podczas podróży poślubnej do Opinogóry, Zygmunt nie
zastał przyjaciela w Wierzenicy, który musiał niespodziewanie wyjechać.
Kolejne wizyty to rozmowy przyjaciół na różne tematy, także
przekonywanie Krasińskiego do skonsumowania małżeństwa z Elizą.
Rozmowy zawsze życzliwe, po których do historii przeszły słowa gościa
„Śni mi się Wierzenica ...” i porównanie jej do Nicei. Także neologizm
ułożony przez Krasińskiego czyli wierzeniczenie, od niego nazwa naszego
pisma „Wierzeniczenia”. Te spotkania niosły za sobą obopólny wpływ na
twórczość przyjaciół. Ze strony Krasińskiego widomym tego dowodem
był zostawiony w Wierzenicy egzemplarz Przedświtu z dedykacją „Temu,
który natchnął natchniony”. Kształt pierwszego tomu Ojcze nasz
opublikowanego bezimiennie przez Cieszkowskiego w Paryżu w 1848 r.
krystalizował się w niemałym stopniu podczas ich wierzenickich spotkań.
Były to spotkania dwóch Polaków na polskiej ziemi, a zważywszy
polityczne realia tamtych czasów obywateli rosyjskich (Cieszkowski
uzyskał obywatelstwo pruskie w 1847 r.) w Wielkim Księstwie
Poznańskim będący wtedy częścią Prus. Po tej sławnej przyjaźni w
Wierzenicy, było ponad 300 listów Krasińskiego, do dziś pozostały nazwy
„Wzgórze Krasińskiego” i biegnąca przez nie „Aleja Filozofów”.
Drugą pod względem odległości w czasie jest 170 rocznica
nabycia Wierzenicy 2 lipca 1842 r. dla
Augusta Cieszkowskiego. Tak dla a nie
przez, mimo że zwyczajowo mówimy o
zakupie Wierzenicy przez Augusta
Cieszkowskiego. Faktycznie zakupił ją
dla niego ojciec Paweł. Był to jego drugi
zakup dóbr dla syna w zaborze pruskim.
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Pierwszym było nabycie w 1841 r. wsi Dobrin i Kappe dziś Debrzno Wieś
i Trudna w powiecie złotowskim. Na przenosiny syna do państwa
pruskiego ojciec, który do końca życia pozostał poddanym rosyjskim,
zdecydował się po aresztowaniu Augusta za działalność w piśmie
Biblioteka Warszawska. August był wówczas pierwszy raz uwięziony i
zapewne z niemałym trudem z niej uwolniony. Drugi raz trafił do cytadeli
warszawskiej już jako poddany króla pruskiego kiedy odwiedzał ojca,
wtedy w sprawie jego uwolnienia interweniował konsul pruski.
Trzecia to przypadająca 26 marca 150 rocznica śmierci Pawła
Cieszkowskiego. Ojciec był tym, który po przedwczesnej śmierci matki
(17 sierpnia 1818 r. we Florencji i tam pochowanej 21 sierpnia w bazylice
Santa Croce) „nie tylko wychowaniem syna pokierować umiał
najszczęśliwiej, nie tylko od troski materialnej go zabezpieczył, lecz
zapewnił mu też swobodę potrzebną do wyłącznego poświęcenia się
naukom, pierwszymi jego krokami kierował, postęp prac jego śledził, aż
do samej śmierci w podeszłym wieku opatrzną otaczał go opieką”.
Przytoczony obszerny cytat mówi niemal wszystko o związkach ojca i
syna. To z ojcem August odbywał pierwsze zagraniczne podróże, dzięki
niemu trafił pod opiekę baronowej de la Haye. To wreszcie jemu w
największym stopniu zawdzięczał pierwsze uwolnienie z warszawskiej
cytadeli. Od ojca uczył się też gospodarowania. Jego śmierć niemal
dokładnie po tym jak rok wcześniej owdowiał utraciwszy ukochaną żonę
Helenę, którą nazywał Haliną, była dla niego kolejnym ciosem. Oboje
pochował w katolickim kościele, dziś katedrze, św. Jadwigi w Berlinie. Od
ponad 80 lat ojciec i syn spoczywają w krypcie przy wierzenickim
kościele.
Czwarta z rocznic przypadnie 23 maja. Tego dnia minie 80 lat od
śmierci młodszego syna Augusta noszącego po ojcu pierwsze imię August
i drugie Adolf a znanego jako „Guga”.
Ostatni z wielkopolskiej, hrabiowskiej,
linii Cieszkowskich poświęcił się
pieczy nad literacką spuścizną ojca.
Przetłumaczył na polski i z polskiego
szereg jego dzieł. Wydał całość Ojcze
nasz, nad którym ojciec z jednej strony
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pracował do końca swoich dni, z drugiej nie chciał opublikować obawiając
się zarzutu ze strony opinii publicznej heterodoksji uznawania poglądów,
dogmatów niezgodnych z obowiązującą doktryną religii katolickiej.
Niestety to spowodowało, że czas świeżości największego dzieła
filozoficznego ojca Ojcze nasz minął i nie zajęło on należnego mu miejsca
na niwie nauki. O Auguście Adolfie zachowało się dużo wiadomości dzięki
temu co został zapisane prozą albo wierszem przez: Janinę z Puttkamerów
Żółtowską, Kazimierę Iłłakowiczównę, Bernarda Chrzanowskiego,
Teodora Tyca. Podejmując decyzję o budowie krypty grobowej rodu i
pomnika nagrobnego ojca „Guga” w niemałej mierze zadecydował o
współczesnym nam wizerunku wierzenickiego kościoła. Usynawiając
członków zaprzyjaźnionych rodzin (sam nie założył rodziny), byli to:
Felicjan Cieszkowski Dembiński (1901 1981), Edward Bernard
Cieszkowski Raczyński (1891 1993), Jan Cieszkowski Tyszkiewicz
(1896 1939), Paweł Cieszkowski Żółtowski (1889 1985) usiłował
zachować rodowe nazwisko, którego mieli używać przybrani synowie.
Spośród nich właścicielem Wierzenicy został E. Raczyński a jej
administratorem był F. Dembiński, jego przodkowie są pochowani przy
kościele.
Można sobie zadawać pytania jaką byłaby dziś dla nas
mieszkających na tej ziemi i w szerszym, regionalnym i ogólnopolskim,
wymiarze Wierzenica, jej parafialna świątynia gdyby nie to co wiąże się z
tymi rocznicami.
Teraz dwie rocznice związane z Wierzonką, Dębogórą,
Barcinkiem, Ludwikowem i dziś zanikłym Skorzęcinem. Przed 760 laty, w
1252 r. zakończył się proces lokacji klasztoru cysterek w Owińskach. W
jego dobrach znalazła się Mała Wierzenica później nazywana
Wierzeniczką a dziś Wierzonką. Równolegle bądź z czasem do sióstr
zakonnych zaczęły należeć pozostałe z
wymienionych miejscowości.
W roku 2012 przypada 215
rocznica nabycia tych ziem, już jako
dawnych dóbr owińskich cysterek przez
Otto Sigismunda Josepha czyli Ottona

Zdjęty z krzyżaświętość to udział
w dziełach i czynach
miłosierdzia
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Zygmunta von Treskow. Sprzedał je temu świeżo uszlachconemu, do
nazwiska doszło „von”, berlińskiemu bankierowi król Prus Fryderyk
Wilhelm II. Von Treskowowie, którzy władali niemal całym, bez
Wierzenicy i części Dębogóry, dzisiejszym terenem parafii funkcjonowali
na nim do początku 1945 r. Pozostała po nich niemal cała, zabudowa
folwarczna w Wierzonce i stare domy mieszkalne (bez bloków), również
założone przez nich Milo (Milno), obecnie Mielno i Karłowice. Część
członków rodziny von Treskow na wieki pozostała w naszej ziemi,
spoczywają na cmentarzu rodzinnym w lesie koło zabudowań dawnego
leśnictwa w Wierzonce.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Każdy kto ma wiedzę historyczną o dziejach Polski powie przecież to
niemożliwe. A jednak August Cieszkowski uczestniczył w uroczystym
pogrzebie króla. Był to drugi pogrzeb tego wielkiego monarchy zmarłego 5
listopada 1370 r. W 1869 r. przed zbliżającą się 500 rocznicą jego śmierci
postanowiono odrestaurować, będący w opłakanym stanie sarkofag
królewski w katedrze wawelskiej. Panowało powszechne przekonanie, że
jego sarkofag jest cenotafem pustym, symbolicznym grobem a szczątki
królewskie spoczywają gdzieś pod podłogą. Jak to opisał Kazimierz
Wóycicki bazując w znacznej mierze na artykule Józefa Szujskiego
„Wydobycie zwłok Kazimierza
Wielkiego i przyszły ich pogrzeb” do
odkrycia zwłok króla doszło gdy 14
czerwca 1869 r. Paweł Popiel,
owoczesny konserwator zabytków
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pomnikowych, z majstrem kamieniarskim, Fabjanem Hochstimem, i jego
pomocnikiem, Karolem Frycem, przy wypróbowywaniu wytrzymałości
ścian, stanowiących podstawę restaurowanego sarkofagu, przypadkiem
natrafił na grób Kazimierza Wielkiego. Wyłom natychmiast zamurowano, a
następnego dnia znów otwarto i sprawdzono odkrycie w przytomności
prałata kustosza katedry krakowskiej, ks. Sylwestra Grzybowskiego, Pawła
Popiela, budowniczego Teofila Żebrawskiego, Jana Matejki, Józefa
Łepkowskiego, profesora architektury, i dwuch wspomnianych
pracowników kamieniarskich. Kapituła katedry wawelskiej 19 czerwca
zdecydowała, że nie można pozostawiać królewskich szczątków w tym
stanie rozsypanych na podłodze grobowca. Zdecydowano o otworzeniu
sarkofagu, co nastąpiło 21 czerwca i pochowaniu króla Kazimierza w nowej
trumnie. Drewniana trumna, w której pochowano króla była umieszczona na
kilku żelaznych prętach w relacjach określanych jako krata i znajdowała się
nad posadzką, kiedy rozpadła się rozsypały się kości. O godzinie 101/2 dnia
21 czerwca znalazła się garstka zawezwanych lub przypadkowo obecnych w
bocznej nawie wawelskiego kościoła. Oprócz księży i powołanych z urzędu
nie brakło tam ludzi wszelkiego stanu i zatrudnienia, nie brakło młodzieży i
kobiet, słowem nie brakło świadków, którzy czynność urzędową widzieć i w
razie potrzeby przebieg jej stwierdzić mogli. Przystąpiono też do niej z
sumienną skrupulatnością, wśród głuchego milczenia obecnych,
chwila. (...) W
odpowiadającego nastrojowi, jaki uroczysta wywołała chwila.
oddaleniu pełnym uszanowania stało kilku oficerów zaborczego państwa w
pobliżu kilku członków sejmowej delegacji, posianej po wywalczenie
warunków rozwoju narodowego i mąż tułacz o siwych włosach, jeden z
czynników ostatniej doby dziejów naszych... Obok nich spostrzegłeś ludzi,
poświeconych badaniom przeszłości na polu dziejów, archeologji, sztuki,
piśmiennictwa owych robót, które wśród pełnego życia politycznego stają
się często potężnemi dźwigniami ruchu i reformy, w nieszczęśliwej zaś doli
wychodzą czasem na grabarskie zatrudnienie. Sarkofag otwarto po raz
trzeci. Zachowały się dwa nieco różniące się opisy tego co poprzedzało
wydobycie królewskich szczątków. Różnią się one też godziną rozpoczęcia;
dnia 21 czerwca o godzinie 10 rano przystąpiono do otwarcia grobu przez
wyburzenie nader cienkiej ściany od strony zachodniej, poczym ksiądz
Oswald Rusinowski, prałat scholastyk katedralny, ubrany w szaty kościelne,
pokropiwszy wodą święconą zwłoki królewskie, łącznie z członkami kapituły
i duchowieństwem obecnym odmówił psalm De profundis i modlitwę, za
zmarłego króla. Po tym religijnym akcie Antoni Kozubowski, doktor
anatomji i wysłużony profesor anatomji w Uniwersytecie Jagiellońskim,
wszedłszy do grobu po kolei podawał kości, które zaraz w tymczasowej
składano. Drugi opis wymienia innych
trumnie, na to przygotowanej, składano.
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bezpośrednich uczestników
tych czynności. Ks. prałat
Te l i g a z a w e z w a ł p ro f .
Łepkowskiego do
prowadzenia protokułu, zaś
prof. dra Kozubowskiego do
zajęcia się wyjęciem z tumby
kości i wszystkiego, co się w
niej znajduje. Zanim prof.
Kozubowski wszedł we
wnętrze sarkofagu, poklękli
w s z y s c y, a k s . p r a ł a t
Rusinowski, pokropiwszy
zwłoki, zaintonował „De
profundis”. Pp. Jan Matejko,
hr. Stan. Tarnowski, J. Szujski,
Władysław Łuszczkiewicz
odbierali kości, insygnja,
szczęty szat, trumny, kraty
żelaznej i wszelkie zbutwiałki,
k t ó re o k a z y w a l i
zgromadzonym i opisywane
wkładali do tymczasowej trumny... To co wyjmowano i skrupulatnie
opisywano, a czego częściową dokumentację fotograficzną robił krakowski
fotograf Walery Rzewuski, robiło na obecnych niesamowite wrażenie.
Najpierw gdy w przygotowanej trumnie spoczęły głowa i korona a potem
przez ciąg następnej godziny sędziwy profesor anatomji, dawny żołnierz
polski wydobywał kość po kości z grobowego pyłu, gdy z głębi grobu wyszła
złotogłowa szata królewska, jabłko świata z krzyżem, berło, pierścień i
ostrogi rycerskie, bo miecza nie było, bądź to, że pożarty rdzą zmieszał się z
żelaziwem kraty, na której stała modrzewiowa trumna, bądź, że go nie
włożono do grobu królowi pokoju, boć brakło także królowi rycerskiego
pasa, za który miecz zatykano. Kości i resztki ubioru złożono w
tymczasowej trumnie z drewna świerkowego jak pisano przypominającej
trumny włościan [chłopów].Potem; Ks. celebrant pokropił znów zwłoki w
trumnie, a przy śpiewie psalmu „Benedictus” duchowieństwo i świeccy pp.
Popiel, Matejko, Łuszczkiewicz, Łepkowski, Moszyński zanieśli do kaplicy
Wazów gdzie opieczętowaną ustawiono na katafalku. Tam też, na ołtarz,
trafiły insygnia królewskie przeniesione później do kaplicy św. Stanisława i
złożone poniżej mensy. Nowa trumna miała zostać wykonana z blachy
miedzianej. Po przełożeniu do niej zawartości z tymczasowej zaplanowano
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złożenie jej sarkofagu, bez jakiej znaczącej oprawy. Pogrzeb miał się odbyć z
woli konserwatora i kapituły po cichu l lipca, pod naciskiem jednak opinji
publicznej, ogłoszonego protestu odbył się uroczyście przy licznym zjeździe
ze wszystkich dzielnic Polski dnia 8 lipca. Stał się on znaczącym
wydarzeniem nie tylko dla Krakowa, uczestniczyło w nim wielu rodaków ze
wszystkich zaborów. Delegacja z Augustem Cieszkowskim w składzie była
zapewne najważniejszą spoza Galicji (zaboru austriackiego),
reprezentowała też jedyną polską instytucję naukową z zaboru pruskiego
Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie. Z Wielkopolski i Prus oprócz
mniej znanych przytomni byli dr. Libelt, Cieszkowski, Kantak,
Krzyżanowski, Danielewski. Uroczystości pogrzebowe były tłumne nie
każdy mógł iść w orszaku czy wejść do katedry, wielogodzinne. Warto
zwrócić uwagę na udział w nich Żydów jako straży obywatelskiej i
kondukcie. Dnia 8 lipca o godzinie czwartej rano miasto już było
rozbudzone. Włościanie na pochyłości Wawelu spędzili noc po większej
części. Pociągi przynosiły nieustannie nowych gości z prowincji. O pół do
szóstej straż obywatelska, do której wchodzili żydzi, zajęła stanowisko swe,
szpalerem stając od Panny Marji do Wawelu. Wszyscy, kto mógł, wyszli
ubrani czarno, mężczyźni przeważnie w strojach narodowych, na domach
powiewały czarne chorągwie... Około siódmej straż obywatelska i ogniowa
zajęła wszystkie swe stanowiska... Ład i porządek były wzorowe.. W
szeregach stały cechy, górnicy z Wieliczki, mieszczanie; wojska ani policji
nigdzie widać nie było. Do kościoła i orszaku wpuszczano za kartami tylko.
Zbierali się wszyscy u P. Marji. O godzinie 8 na znak Zygmuntowskiego
dzwonu ruszył się orszak z mistrzami ceremonji na czele, cechy
rzemieślnicze ze sztandarami, rada miejska krakowska z prezydentem, starsi
cechów z buławami, delegacja izby kupieckiej, izb przemysłowohandlowych, dyrekcja towarzystwa ubezpieczeń, kopalni Wieliczki, delegaci
gmin izraelskich z Galicji, reprezentacje miast, rada powiatowa krakowska,
rady powiatowe, adwokaci krakowscy i lwowscy, towarzystwa prawnicze,
rolnicze (krakowskie, poznańskie i lwowskie), akademicy, gimnazja i
technicy, Towarzystwo Literackie Lwowskie, Przyjaciół Nauk Poznańskie,
Towarzystwo Naukowe Krakowskie, Uniwersytet Lwowski, Uniwersytet
Jagielloński, z insygnjami w togach.., Za nim mieli iść reprezentanci władz,
ale ci nie uczestniczyli, i pochód zamykali posłowie, koło sejmowe z
Wiel[kiego]. Ks[ięstwa]. Poznańskiego i Prus, a na ostatek marszałek sejmu
i chorągwie, uszykowane w półkole... W milczeniu i porządku ruszył orszak
ulicą Grodzką na Wawel... dzwon Zygmuntowski posępnym biciem wtórował
myślom smutnym a poważnym. Widok był wspaniały, ubiory polskie
przepyszne... W katedrze wskazano miejsca przybywającym...Po do
dziewiątej rozpoczęło się nabożeństwo i przeniesienie trumny, którą
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dźwigali dwaj włościanie z Łobzowa w krakowskich strojach, dwaj
akademicy, wiceprezes i członek rady miejskiej. Sznury nieśli hr. Adam
Potocki, dr. Libelt, dr. Dietl, Szemelowski, burmistrz lwowski i rektor
Dunajewski, dr. Majer, Mieroszowski i wójt z Łobzowa. Za trumną na
poduszce niósł insygnja marszałek sejmu ks. Sapieha (zrobione na wzór
znalezionych;
towarzyszyli mu
Cieszkowski i ks.
Jabłonowski Kondukt
okrążył nawę i wszedł
d o p re s b i t e r j u m . . .
Nabożeństwo
odprawiło się przy
wszystkich ołtarzach
(msze ciche). Mszę
pontyfikalną
celebrował biskup
Gałecki. Po raz wtóry
procesja potym obeszła
kościół, i zwłoki w
grobie złożono... We
wszystkich kościołach bito we dzwony przez czas nabożeństwa
Miejsce jakie przypadło Augustowi Cieszkowskiemu było znaczące i
świadczyło o uznaniu dla jego dokonań. W 1869 r. A. Cieszkowski nie był
już ani parlamentarzystą ani Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Poznańskiego. Prezesem TPNP był w tym momencie Karol Libelt też
obecny w Krakowie. Co ciekawe w Krakowie tak przywiązującym wagę do
tytułów Libelt został wymieniony z tytułem (stopniem) doktora a mający
go od ponad 30 lat Cieszkowski i od 1850 r. także z tytułem hrabiowskim,
bez nich. Oczywiście nim doszło do uroczystości, w których uczestniczył A.
Cieszkowski nie obyło się bez licznych polemik, poczynając od sporu o
braku zaproszenia prezydenta Krakowa na wydobycie i przeniesienie
szczątków króla. Dociekań dlaczego odbyło się to bez rozgłosu? Były głosy
mówiące o znieważaniu zwłok i wzywające do pomszczenia
świętokradztwa, rozszarpywaniu pamiątek narodowych. Stronnictwa
polityczne, partie nie zaczęły jeszcze powstawać, różnymi drogami
zabiegały o wykorzystanie całego wydarzenia na swoją korzyść. Ot taki
swoisty łącznik tamtych i naszych czasów.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
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„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary
ustrzegłem”- czytamy inskrypcję przy wejściu do krypty grobowej
Augusta Cieszkowskiego i jego rodziny. Miejsce wiecznego spoczynku
pięknie reprezentuje się z zewnętrznej strony. Gdy obchodzimy kościół

kaplica z namiotowym dachem zwieńczona krzyżem robi wrażenie. We
wnętrzu świątyni podobnie. Brązowe drzwi stworzone przez
Lenartowicza będące najwybitniejszym dziełem polskiej sztuki
nagrobnej, popiersie filozofa z białego marmuru w zamyśleniu
spoglądające w kierunku ołtarza. Piękne i godne tej postaci mauzoleum
myślimy. Niestety wnętrze prezentowało się znacznie gorzej.
Niewygodne wejście, zmurszałe drzwi, przykurzone trumny w blasku
jednej żarówki. Nie wiadomo kto leży w trumnach. Dziś jakże inaczej.
Czarne trumny połyskują w rozproszonym delikatnym świetle i te jedna
czerwona – obita materiałem przykuwają wzrok. Pięknie odnowione
ściany podkreślają godny charakter tego miejsca. Dyskretna tablica
informacyjna nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości
spoczywających osób. Jak to się stało, o tym ta opowieść.
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Zacząć wypada od
Przyjaciela Wierzenicy
pana Marka Krygiera –
nadwornego konserwatora
wierzenickiego kościółka.
Gdy powstał zamiar
remontu krypty zaprosił do
współpracy małżeństwo
architektów państwa
Magdalenę i Jacka
Gorczyców. Zamieszkali
niedawno na skraju
wierzenickich lasów,
często podążają do
naszego kościoła na msze
leśną drogą z Kobylnicy.
Spod ich rąk wyszedł
modernistyczny projekt
łączący tradycję z
nowoczesnymi
elementami.
Konsekwencją tego było
wykonanie projektu
budowlanego z wszystkimi
tego konsekwencjami.
Paradoks polegał na tym,
że często pracował jeden,
dwóch ludzi a było
czterech, sześciu
nadzorujących. Projekt był
bardzo złożony i miał być
realizowany w ciągu
dwóch lat. Zrobiło się z
tego raptem trzy miesiące.
Było to bardzo trudne
logistycznie, ponieważ
pracowali specjaliści z
różnych dziedzin: ślusarze,
elektrycy, stolarze,
murarze, szklarze no i
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konserwatorzy. To
wszystko trzeba było
skoordynować. A już na
początku pojawiły się
trudności, które
wskazywały, że
realizowany będzie
wariant projektu, który
najmniej się wszystkim
podobał. Wersja idealna
zakładała odkrycie
oryginalnego ceglanego
muru. Wydawało się, że
po skuciu tynków ukaże
się solidna przedwojenna
robota. Jakież było
rozczarowanie gdy oczom
ukazała się „ładna
przedwojenna fuszerka”.
Tylko fragmenty były
ładnie wymurowane. W
wielu miejscach przy
budowie użyto gruzu, a
część nawet zalewano
betonem. Podjęto ciężką
decyzję, że całość
zostanie pokryta znów
tynkiem, tak jak było to
przewidziane przez
ówczesnych
budowniczych krypty. Z
punktu widzenia
konserwatorskiego było to
jak najbardziej
uprawomocnione i
oczywiste - stan zastany
jest stanem świętym.
Jednak w tym przypadku
pozostał pewien niedosyt, ponieważ projekt zakładał znacznie więcej.
Jak pogodzić wizję architektów z sztuką konserwatorską? Pan Marek
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szczęśliwie znajduje niemiecką firmę, która oferuje cegłę licową w
wybranym kolorze. Z oryginalnych cegieł wycina się potrzebnej
grubości i wielkości fragmenty, który służą do rewaloryzacji. Tak ciętą
cegłą obłożono centralną ścianę. Efekt był zadowalający dla wszystkich.
Następny problem pojawił się przy podłodze. Czyszczenie cegły nie
dawało efektu. Najgenialniejsze są proste rozwiązania. Cegły zostały
odwrócone do góry nogami. Wydawało się, że największe trudności
zostały pokonane. Usunięto skorodowane profile wsparte na ceglanych
słupkach, będące podstawą trumien. W to miejsce powstały
indywidualne dla
każdej trumny
katafalki ze stali
nierdzewnej.
Konserwacja trumien
została wykonana in
situ, zachowawczo,
bez przenoszenia i
bez ich otwierania.
Trumny oczyszczono,
przeprowadzono
dezynfekcję i
impregnację. W
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trakcie prac odkryto
elementy srebrzone na
krucyfiksie z trumny
Pawła Cieszkowskiego
oraz pasję wyjątkowej
klasy, wykonaną ze
srebrnej alpaki, z
trumny Haliny
Cieszkowskiej.
Elementy te były tak
zabrudzone, że nie było
ich prawie widać! Co to
jest alpaka? Nazywany
nowym srebrem, stop
metali przypominający
szlachetny kruszec. Inne
nazwy to biała miedź
lub najbardziej
poprawna mosiądz
wysokoniklowy. Z dużą
pieczołowitością
wykonano konserwację
grawerowanych,
mosiężnych tabliczek z
trumien rodziny
Cieszkowskich. Jedynie
tabliczka z trumny
Pawła jest srebrzona.
Trumna Haliny jest z
nieheblowanych desek.
Pod aplikacjami /tabliczka, pasyjka/ zachowały się resztki tkaniny i
dlatego została ponownie obita materiałem. Bardzo dobrze to wyszło,
ponieważ wnosi pierwiastek kobiecości i delikatności. Zwraca też
uwagę, że jedyna kobieta leżąca w krypcie znajduje się w centralnym
punkcie, otoczona przez bliskich jej mężczyzn. Co ciekawe i bardzo
piękne, trumnę Haliny obijały materiałem kobiety: żona konserwatora
pani Danuta oraz architekt projektu pani Magdalena.
Ciekawym elementem są nogi w kształcie lwich łap - symbol mocy i
deptania zła - mocno eksponowane przy wszystkich trumnach (oprócz
hrabiego Augusta). Nadmienić należy, że trumna Augusta juniora jest w
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najgorszym stanie, ponieważ jej dolna część jest w zasadzie ruchoma.
Pozostałe są bez większych zastrzeżeń.
Trumny Pawła zm. 1862 i Haliny zm.1861 znajdowały się do 1929 roku
w podziemiach Katedry św. Jadwigi w Berlinie. Śladem po tym są
niewielkie
emaliowane
tabliczki z
numerami. Ta na
trumnie Pawła nosi
numer 67, a Haliny
68. Bez wątpienia
są to pierwotne
oryginalne trumny.
Pozostałe trzy są
bardzo podobne i
były wykonane
raczej w tym
samym warsztacie.
Świadczyłoby to o
tym, że pierwotne
drewniane trumny
hrabiego Augusta
zm. 1894 i
Krzysztofa zm.
1901 nie
zachowały się.
Nowe zostały
wykonane przy okazji pogrzebu Augusta „Gugi” i doczesne szczątki
zostały przełożone. Bardzo możliwe, że w środku drewnianych są
drugie cynowe trumny.
Usunięto wtórną skorodowaną stalową stolarkę okienną. Udało się
odzyskać zabetonowane prawie całkowcie żeliwne okienko, te
pierwotne z czasów budowy. Na jego podstawie wykonano replikę ze
stali nierdzewnej, wzbogacając ją o otwory wentylacyjne mieszczące się
w szprosach okiennych. Możemy je dobrze zaobserwować od
zewnętrznej strony. Niesamowicie dobrze wypadły zaprojektowane
przez architektów kurtyny ze szkła fusingowego przysłaniające wnęki
okienne. Mówiąc potocznie kurtyny te spełniają rolę firanki w oknie.
Dzięki temu światło jest bardziej rozproszone, klimat pomieszczenia
robi się „cieplejszy”. Wszędzie została użyta stal nierdzewna, nawet
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takie drobiazgi jak uchwyty
mocujące zostały z niej
wykonane. Dużo pracy i
pieniędzy kosztowało
wykonanie tablicy z
informacją o
rozmieszczeniu trumien.
Ostatecznie jest wykonana
z drewna mahoniowego i
dębowego z napisami,
jakże by inaczej, ze stali
nierdzewnej. Tu
ciekawostka – były
wycinane wodą, gdyż w
innych technologiach było
to nie do wykonania. Drzwi
wejściowe były tak
zniszczone, że wykonano
dębową replikę
wykorzystując jednak
oryginalne okucia
kowalskiej roboty. Ze
starych drzwi przełożono
także oryginalny, sprawny
zamek z epoki. Ściany
klatki schodowej
wzmocniono i
wytynkowano. Po prawej
stronie umieszczono
rozdzielnię elektryczną z
zabezpieczeniami i
transformatorami. Schody
były zburzone i wylewane
na nowo. Wykonano nowe stopnie dębowe, podstopnie wykonano ze
szkła bezpiecznego i podświetlono wężami ledowymi. Zamontowano
nowy wyłącznik oświetlenia, bakelitowy, stylizowany na lata trzydzieste
XX wieku.
Wspomnieć należy także o pracach na zewnątrz krypty. Odsłonięto
ściany, założono nowe rynny, uzupełniono i poprawiono izolację.
Wykonano również drenaż, studzienkę i odprowadzenie wody poza
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wzgórze kościelne. Pod okapem dachu ułożono koryto liniowe,
odprowadzające wody opadowe do studni przykrytej stalowym
stylizowanym włazem.
Nie zapominajmy, że wszystkie te prace odbywały się w krypcie
grobowej. Trumny bardzo dawno nie były odkurzane, dlatego istniała
możliwość pojawienia się flory bakteryjnej. Na szczęście okazało się, że
klimat samej krypty jest dobry. Nie było złych zapachów, grzybów.
Krypta jest dobrze wentylowana, dlatego jest stosunkowo bezpieczna.
Po dezynfekcji i konserwacji trumny były traktowane jako „meble” do
tego stopnia, że niektórzy pracownicy myśleli, że są puste. Dlatego nie
było żadnych złych emocji. Jak powiedział pan Marek: „Czuliśmy się
jak w rodzinie. Tu jest Guga, tu Halina. Przecież mieszkaliśmy w
krypcie przez pewien czas”.
Gdy dziś wchodzę do krypty rodu Cieszkowskich czuję dumę, że w ten
sposób zostali uhonorowani. I mam takie skojarzenie. Warszawa w
ostatnich latach wybudowała Muzeum Powstania Warszawskiego, a
Wierzenica odnowiła swoje mauzoleum. W obu tych miejscach czuję, że
jestem Polakiem.
Na zakończenie opowieści pragnę podziękować panu Markowi
Krygierowi za cierpliwość w czasie rozmowy i sprawozdanie z
przeprowadzonych prac. Bez niego ten tekst nie mógłby powstać.
Maciej Dominikowski

Wielki Post

27

