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Krótki zarys historji ko�ciółka,   zbudowa-
nego na cmentarzu katolickim w miastecz-

ku Iwie�cu, gub. Mi�skiej, 

W XVI wieku miasteczko Iwieniec, poło�one  
w województwie i powiecie mi�skim, nale�ało do 
wła�cicieli dóbr Iwienieckich — Dowojnów. Jeden  
z nich, Jan Dowojna, podskarbi wielki litewski,  
w roku 1606  zbudował w Iwie�cu ko�ciół para-
fjalny — far� modrzewiow�, z charakterystycznemi 
dwiema wie�ycami po bokach, i uposa�ył plebanj�. 

W roku 1702 nowy wła�ciciel dóbr Iwieniec-
kich, Teodor Wa�kowicz, stolnik mi�ski, osadził, 
w  Iwie�cu oo. Franciszkanów i uposa�ył ich zie-
mi�, a staraniem zakonnika franciszkanina o. An-
zelma Czechowicza, mieszczanina iwienieckiego,  
na tej ziemi ze składek i jałmu�ny wymurowano 
nowy   ko�ciół  i   klasztor.   Rocznic�   po�wiecenia 
tego ko�cioła obchodzono niezmiernie uroczy�cie  
29 wrze�nia, w dzie� �w. Michała. 

Po  przej�ciu Iwie�ca w posiadanie Sołłohu-
bów, ko�ciół modrzewiowy spłon�ł, na jego za� 
miejscu gorliwy katolik, Jan Sołłohub, podskarbi 
litewski, wymurował now� far� i uposa�ył j� 
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jeszcze lepiej w roku 1745. Rocznic� po�wi�cenia 
fary obchodzono w dzie� �w. Trójcy jeszcze so-
lenniej, ni� w dawnym ko�ciele �w. Michała. 

Pó�niej długi czas Iwieniec nale�ał do rodu 
Plewaków, a obecnie włada nim rzecz. radca  
stanu Piotr Doroguncew. 

Iwieniec posiada do 3,000 ludno�ci, których 
połow� stanowi� mieszczanie katolicy, prawo-
sławnych jest zaledwie kilku, a reszta �ydzi. 

Mieszczanie iwienieccy znani s� w kraju jako 
zdolni mularze i garncarze. Rok rocznie zdrowi  
i doro�li m��czy�ni porzucaj� latem miasteczko 
rodzinne, by wróci� na zim� do domu z zarobkiem  
i nabytem do�wiadczeniem. 

Ten sposób zarobku był i w znacznej cz��ci  
jest jedynem �ródłem utrzymania mieszka�ców 
Iwie�ca; �ywi on rodziny ich i teraz, i daje mo�- 
no�� opłacenia czynszu za domy i dworki, wy- 
dzier�awiane od wła�cicieli tego� miasteczka. 

Materjał budowlany: piasek, glina, wapno, 
kamie� i inne bogactwa na powierzchni i w gł�bi 
ziemi były na miejscu, dlatego te� i powstawali 
samouczki mularze, garncarze, zduni. Robotnicy  
ci pracowali pilnie, tanio i dobrze, lecz nie mo- 
gli współzawodniczy� z robotnikami fachowymi.  
Z roku na rok wzrastały przeszkody w zastoso- 
waniu pracy tych domorosłych rzemie�lników,  
i zdarzało si� nieraz, �e wi�ksza ich cz��� wra- 
cała do domu, nie znalazłszy roboty tam, gdzie  
w niedawnej przeszło�ci mieli zupełnie zapewniony 
zarobek. 

W tych trudnych czasach zupełnie niespo-
dziewanie spadła nowa bieda na głowy mieszczan-
katolików miasteczka Iwie�ca. Wskutek podania 
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przez jenerał-gubernatora Ministrowi Spraw We-
wnętrznych prośby, w której powołuje się on na 
skargi prawosławnego i unickiego duchowieństwa  
o wpływie kościołów katolickich w miasteczku 
Iwieniec na masowe przejścia unitów na katolicyzm, 
rozporządzeniem ówczesnego Ministra, jenerała-
adjutanta Timaszewa,  28  listopada 1868 roku zo-
stały zamknięte: obydwa murowane kościoły Św. 
Trójcy (fara) i Św. Michała, klasztor i drewniana 
kaplica na cmentarzu, w której odprawiano na-
bożeństwo za nieboszczyków. W przeciągu czasu  
od 1880 – 1885 roku wymienione kościoły zostały 
przerobione na cerkwie; pomimo to kościół Św. 
Michała nie uległ zdeformowaniu przez nadbudowanie 
kopuł na wieżach. 

Rysy na murach, trzy wieki dźwigających  
farę,   lat  kilkadziesiąt  ostrzegały   o  mogącej  nastą-
pić  katastrofie;  w oczekiwaniu  gruntownej  restau-
racji, przeniesiono utensylja kościelne z fary do 
kościoła Św. Michała. Wkrótce po przerobieniu  
fary na cerkiew, padła ona ofiarą płomieni w czasie 
pożaru miasteczka w 1888 roku. Dziś, na jej  
miejscu, bez żadnego użytku, stoją gołe mury.  
Z największym bólem w sercu należy tu dodać, że  
i kościół Św. Michała, zamieniony na prawosławną 
cerkiew, tak jest zaniedbany, że mimowoli łzy  
wyciska z oczu każdego chrześcijanina, i gdyby  
nie krzyże i dzwony, wzywające codziennie do 
modlitwy, można byłoby pomyśleć, że to są też  
ruiny  byłego  wspaniałego  kościoła  oo.  Francisz-
kanów. 

Parafja iwieniecka, po utracie kościołów, przy-
łączona została do miasteczka Kamień, położonego  
o 6 wiorst od Iwieńca, a o 10 od Moskalewszczyzny,  
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byłej własności Piotra i Melanji Plewaków. Dziś  
wieś ta należy do spadkobierców Aliny Tukałło, 
rodzonej siostry Elżbiety, żony jenerała Edwarda 
Kowerskiego. 

Kto ma wiarę żywa, ten łatwo może sobie 
przedstawić, jak bardzo smutnem i bolesnem było 
położenie  katolików  Iwieńca, pozbawionych świą-
tyni i pieczy pasterskiej. To też wskutek prośby  
i starania mieszkańców iwienieckich, podjętych  
przez ich plenipotentów, pp. Wincentego Sosnow-
skiego  i  Piotra  Łotysza,  jak  również  dzięki  po-
parciu ze strony hrabiego Musina-Puszkina, guber-
natora mińskiego, rząd, uznając za nienormalny  
stan rzeczy, przy którym mieszkańcy katolicy byli 
pozbawieni duchownego pokarmu, a nieboszczycy 
ostatnich posług, uwzględnił prośbę mieszczan  
i w marcu 1903 roku pozwolono proboszczowi ka-
mieńskiemu w kaplicy na cmentarzu iwienieckim  
raz na miesiąc odprawiać Mszę świętą i, w miarę 
potrzeby, nabożeństwo żałobne. 

Proboszcz kamieński miał przeszło 10,000 
parafian; niektórzy z nich przychodzili do niego  
z miejsc odległych o 15 — 20 wiorst. Dlatego też 
katolicy m. Iwieńca i jego okolic w dalszym  
ciągu sami chrzcili i chowali swoje maleństwa,  
a czasami nawet zaniedbywali i doroczną spowiedź  
i  Komunję  świętą.  Z tego  też  powodu,  przywró-
cenie nabożeństwa w 1903 roku ucieszyło, lecz  
nie odpowiadało w zupełności potrzebom mieszkań-
ców Iwieńca i bliższych okolic. Koniecznie potrze-
bowali oni stałego pasterza, który codziennie  
mógłby odprawiać nabożeństwo i uwzględniać 
duchowe potrzeby swoich parafian. 



 

 

 

  

 

 

 



Znaczenie cyfr na planie m. Iwieniec. 

1.  Ulica Rakowska. 
2.  Zaułek Rakowski. 
3.          »      Zamonastyrski. 
4.  Ul. Michajłowska 
5.     »   Wile�ska 
6.  Plac Bazarny 
7.  Ul. dawn. Pleba�ska. 
8.  Zauł. Kozareski. 
9.  Ul. Zaszkolna. 
10. Zauł. Zaszkolny. 
11.   »   Kojdanowski. 
12. Ul. Stołbcowska. 
13.  »  Kojdanowska. 
14. »   Knia�eska. 
15. Szpital ziemski. 
16.  Apteka. 
17. Wło��. 
18. Synagoga. 
19. Oddział poczty. 
20. Ten dom, w  1850 r. nale�ał  
      do Sedal. Kowerskiej, matki 

jen. Edw. Kow-go. 
21. Mieszk. praw. Duchownego. 
22.         ,    katol. Ksi�dza.  
23.         ,    Lekarza ziemskiego. 

24. Cmentarz �ydowski. 
25. Szlachtuz. 
26. Ła�nia. 
27. Młyn. 
28. Fabryka terrakoty Piotra Ło- 

tysza. 
29. Linia   handlowa. 
30.  Ruiny fary. 
31.  Cmentarz �ydowski. 
32  Ratusz mieszcza�ski. 
33.  Synagoga 
34.  Dom pana Doroguncewa P. M. 
35.  Droga do Rudni. 
36.  Ko�ciół,  kaplica  i  Cmentarz 

katolickie. 
37.  Droga do   Rakowa. 
38.  Katkowszczyzna. 
39.  Rzeka  Wołma. 
43.  Grobla. 
41.  Droga do m. Kamie�. 
42.      »      do maj�tku pana P.M.  

Doroguncewa. 
43.  Dr. do  Wojtkowszczyzny. 
44.  Po1a   i   ogrody   warzywne. 
45.  Droga do m.  Kojdanów. 
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Dopiero w ko�cu 1904 r. udało si� jenerałowi 
Kowerskiemu wyrobi� nominacj� na wikarego do 
Kamienia ks. Lucjana Szczerby, z prawem zamie-
szkaniu w Iwie�cu i w tymczasowej drewnianej 
kaplicy  codziennego  odprawiania  Mszy  �wi�tej. 

Od chwili przeniesieniu si� ks. Szczerby do 
Iwie�ca,  powstał  nienormalny  stan  rzeczy,  ponie-
wa� katolicy tego miasteczka i jego okolic prawnie 
zostawali przył�czeni do parafji kamie�skiej. 
Proboszcz tej parafii, ks. Zarako-Zarakowski i ks. 
Szczerba — nie maj�cy �adnych praw, a zale�ny w 
zupełno�ci od dobrej woli parafjan ko�ciołów w 
Iwie�cu, zamkni�tych przed  36 laty,  podtrzy- 
mywali mi�dzy sob� przyjazne stosunki, lecz 
wło�cianie stanowczo nie wiedzieli, gdzie maj� 
modli� si� i kogo słucha�,  i  zdarzało si� im skła- 
da� ofiary ze swoich szczupłych funduszów i na 
kaplic� w Iwie�cu i na ko�ciół w miasteczku  
Kamie�. Naturalnie,  było to powodem do bar- 
dzo niepo��danych nieporozumie� i gł�boko wzru-
szało serce jenerała Kowerskiego, dla którego 
Iwieniec był szczególnie drogi. 

Tu pozwoli czytelnik, �e  musimy przytoczy�  
kilka  szczegółów   z   biografji   jenerała   K.,   aby  
wyja�ni�,   dlaczego   Iwieniec tak go interesował,  
dlaczego  martwił  go bardzo upadek wiary i  mo 
ralno�ci   w  tem  miasteczku. 

Ojciec jenerała, �. p. Aureljan, zmarł zamłodu, 
zostawiwszy   w spadku swojej �onie dobre imi�,  
6-ro dzieci,  potrzebuj�cych  jeszcze pocz�tkowej 
nauki, i prawo na otrzymywanie ze skarbu pa�- 
stwa   miesi�cznej   pensji — 4 rb. 75 kop. Biedna 
wdowa sprzedała srebro, cale umeblowanie, nawet 
cenniejsze ubranie,   i   za   zebrane w   ten sposób 
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pieni�dze, w roku 1850 kupiła drewniany domek w 
miasteczku Iwie�cu., poło�onem, jak powiedziano 
wy�ej, o 4 wiorsty od maj�tku Moskalewszczyzny, 
nale��cego wówczas do jej dobrych znajomych, 
Piotra i Melanji Plewaków, znanych ze swej do-
broczynno�ci. W tym czasie małoletni Edward 
Kowerski kształcił si� w korpusie kadetów w Brze-
�ciu, w gubernji Grodzie�skiej, utrzymywanym 
przez obywateli gubernij zachodnich. 

W pi�� lat po �mierci ojca, wraz po otrzy-
maniu pierwszego stopnia oficerskiego - chor��y 
gwardji Edward Kowerski w roku 1855 przybył  
do Iwie�ca. Zobaczywszy skromny byt matki, 
zrozumiał odrazu swoje przyszłe obowi�zki. Jedno-
cze�nie przylgn�ł sercem do Moskalewszczyzny, 
pokochawszy córk� wspomnianych Plewaków — 
El�biet�. Ostatnia wcielała w sobie cudny typ 
kobiety «Tatjany», skre�lony przez przyjaciela 
naszego wieszcza Adama Mickiewicza, wielkiego 
poet� Aleksandra Puszkina. El�bieta była skromna, 
pracowita i idealnie kobieca. 

W ci�gu nast�pnych 10 lat ,  od l855 do  
1865 roku, Edward Kowerski uko�czył dwie aka-
demje, uczestniczył w wycieczce naukowej do 
Syberji, i uzupełniwszy w ten sposób swe wy-
kształcenie — jedyne pewne �ródło egzystencji 
człowieka — po�lubił El�biet� Plewako 10 stycznia 
1865 roku. 

Edward Kowerski wiedział, �e wspomniana 
kaplica jest szczupła i przeznaczona tylko do  
odprawiania �ałobnych nabo�e�stw. Na katolickim 
te� cmentarzu w Iwie�cu, w kilka lat po �lubie 
Edwarda Kowerskiego, pochowani zostali rodzice 
El�biety, a dawniej jeszcze jej dziady i pradzia- 
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dy, Okoliczno�ci te przywi�zały p. Kowerskiego do 
Iwie�ca, skromnego miasteczka, poło�onego w za-
padłym k�cie Mi�skiej gubernji, jakby był nietylko  
z uczu�, ale te� i z krwi bratem jego mieszka�- 
ców. Tu doda� nale�y, �e pp. Kowerscy nie mieli 
dzieci, a przez wspóln�, ci��ka prac�, w najwi�- 
cej nieprzyjaznych dla katolików okoliczno�ciach,  
w ci�gu 38 lat �ycia w zgodzie i miło�ci — od  
1865 — 1903 r., zebrali niewielki kapitalik, który  
nie był dla nich niezb�dnie potrzebny. 

Wówczas, po raz pierwszy, błysn�ła jenerałowi 
Kowerskiemu my�l wyjednania u Najja�niejszego  
Pana pozwolenia na odbudowanie �wi�tyni kato- 
lickiej w Iwie�cu, w której, jak i dawniej, mo�na 
byłoby Najwy�szego Stwórc� chwali� i dusz�  
swoj� duchowym pokarmem zasila�. Maj�c za�  
siebie za szcz��liwego, �e w 67-mym roku �ycia  
nie stracił wiary w dobro, stało�ci woli i ch�ci  
do czynu, postanowił natychmiast rozpocz�� sta- 
rania: 1) o zast�pienie drewnianej kapliczki cho�by 
szczupłym murowanym ko�ciołkiem, 2) o wznowie- 
nie parafji, która niegdy� istniała przy iwieniec- 
kich ko�ciołach, i 3) o zatwierdzenie ks. Szczerby  
w prawach proboszcza tego� ko�cioła. 

Łatwo było mie� takie   szlachetne �yczenia,  
lecz wyjedna� pozwolenie na   odbudowanie ko- 
�cioła   w   Iwie�cu  było spraw� bardzo trudn�. 

W tym czasie,  na czele Ministerjum Spraw 
Wewn�trznych stał rzeczywisty radca stanu Wia- 
czesław   Plewe.   Jenerał   Kowerski   obawiał   si�,  
�eby jego wtr�canie si� do tak dra�liwej sprawy,  
jak wiara,   nie   zachwiało   go   w   opinii. Wcale  
nie ukrywał, jak  były   mu  drugie  wspomnienia  
o Iwie�cu, w którym mieszkała �. p. jego matka  
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i o wspaniałym ogrodzie w Moskalewszczy�nie, 
w którym sp�dził najlepsze dni swojej młodo- 
�ci. Nie tracił jednak wiary, �e prawdziwie  
chrze�cija�skie uczucie nie mo�e by� uznane za  
złe przez nikogo. W walce sprzecznych uczu�  
«słabej nadziei uzyskania pozwolenia i wielkiej  
ch�ci uszcz��liwienia mieszka�ców gniazda rodzin-
nego», jenerał Kowerski znalazł podtrzymanie  
w osobie przyjaciela ministra Plewe — w ksi�ciu 
Włodzimierzu Mieszczerskim, który obiecał prze- 
mówi� w sprawie jenerała Kowerskiego. To wy- 
starczyło jenerałowi, �eby zwróci� si� do swego by- 
łego ucznia, słuchacza Instytutu Technologicznego,  
a obecnie do�wiadczonego budowniczego i swego  
przyjaciela p. Michała Hattowskiego (do roku  
l903 in�. M. Hattowski wybudował ko�cioły  
w Równem i w Klewaniu na Wołyniu, kaplic� 
kolejow� w Luni�cu, Mi�skiej gubernji, a potem  
przebudował ko�ciół �w. Anny w Wilnie, gdzie  
i obecnie pracuje) — z pro�b� o zrobienie projektu 
małego ko�cioła - mauzoleum. 

Zaledwie w 1902 roku p. Hattowski uko�- 
czył podmurowanie nowych fundamentów pod ko- 
�ciół �w. Anny w Wilnie. Wiadomo, �e ten  
ko�ciół zyskał niemal wszech�wiatowy rozgłos,  
jako dzieło wielkiej warto�ci artystycznej i za- 
razem jako najpi�kniejszy okaz sztuki gotyckiej. 
Ko�ciół �w. Anny jest chlub� Litwy, ojczyzny zna- 
nego, wszczech�wiatowego wieszcza naszego Adama 
Mickiewicza. Dlatego doł�czamy podobizn� tego 
ko�cioła, drogiego sercu ka�dego katolika, który  
czci imi� wieszcza i wspólnej naszej ojczyzny.  
P. Hattowski miał zadanie trudne i niebezpieczne  
ze wzgl�du na liczne p�kni�cia murów �wi�tyni, 
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której budowo rozpocz�to w 1398 roku, a uko�- 
czono w ci�gu lat czterech. Jeszcze wi�cej powa�n� 
prac� ze strony artystycznej, archeologicznej i tech-
nicznej wzi�ł na siebie akademik p. Józef Dzie-
ko�ski, oraz znawca dawnego budownictwa gotyc-
kiego prof. Sławomir Odrzywolski; dzi�ki temu 
pierwotny plan budowy nie uległ �adnej zmianie. 
Przebywaj�c 4 lata w towarzystwie takich wy- 
bitnych ludzi, p. Hattowski przyzwyczaił si� do  
gotyku i uznał, �e w naszym klimacie najtrwal- 
szym i wymagaj�cym najmniej potem reparacji  
jest gotyk nie tynkowany, tak �e obecnie i w Kró-
lestwie i na Litwie nowe ko�cioły prawie wył�cz- 
nie gotyckie si� buduj�. Pó�niej przekładał styl  
ten nad inne. Pomimo pewnych uwag jenerała 
Kowerskiego, p. Hattowski pozostał przy swojem 
mocnem przekonaniu i 29 wrze�nia 1903 r. przy- 
słał jenerałowi Kowerskiemu projekt ko�cioła  
z napisem: 

«In�. Michał Hattowski za�wiadcza, �e pro- 
jekt murowanego ko�cioła na cmentarzu w Iwie�cu 
został wykonany przez niego i wykre�lony pod  
jego dozorem, a tak�e obliczony kosztorys dla  
tego ko�cioła bezinteresownie, co prosz� łaskawie 
przyj��, jako skromn� ofiar� moj� na ten cel Bogu 
miły, a ludziom po�yteczny. Szcz��� Bo�e!» 

Projekt ten wypracowany, naturalnie, w go-
tyckim stylu, chocia� nieco uproszczonym, po- 
niewa� nie mo�na było nawet i my�le� o tem, aby 
znacznie rozszerzy� rozmiary ko�cioła w stosunku  
do kaplicy, która tam była, bez znacznego po-
wi�kszenia wydatków. Na zasadzie tego, co powie-
dziano wy�ej, jenerał Kowerski zmuszony był  
projekt p. Michała Hattowskiego doł�czy� do  
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pro�by, podanej na Imi� Najja�niejszego Pana o bu-
dow� ko�cioła w Iwie�cu. Czego oczekiwano, to  
si� i spełniło: minister Plewe znalazł, �e rozmiary 
ko�cioła – mauzoleum s� za obszerne, zostawił pro-
jekt w Ministerjum, a wyrobił pozwolenie tylko na 
zamian� drewnianej kaplicy na murowan� z za-
chowaniem rozmiarów drewnianej. Naturalnie,  
jenerał Kowerski odmówił pomocy pieni��nej na  
tego rodzaju budow�, lecz nie stracił otuchy. 

W tym samym 1903 r., po ministrze Plewe,  
zaj�ł miejsce ministra spraw wewn�trznych ksi��� 
Dymitr �wiatopołk-Mirski, człowiek sprawiedliwy  
i humanitarny, zwa�aj�cy pilnie, aby �aden z jego 
podwładnych nie uchylał si� od wypełniania ustaw. 
Wówczas jenerał Kowerski po�pieszył ponowi�  
pro�b� na Imi� Najja�niejszego Pana o budow�  
ko�cioła w Iwie�cu, zapomniawszy jednak, �e 
rozmiary  ko�cioła,  oznaczone  na  planie  zatrzyma-
nym w Ministerjum, nie odpowiadaj� rzeczywistej 
potrzebie.  Zaledwo  szósta  cz���  parafjan - katoli-
ków  mogłaby  w nim si�  pomie�ci�,  a reszta  zmu-
szona byłaby zostawa� na cmentarzu, nieraz na 
mrozie i wietrze. 

D. 30 listopada 1904 r. Najja�niejszy Pan  
zezwoli� raczył na przebudowanie i rozszerzenie  
kaplicy na cmentarzu w Iwie�cu, podług planu  
doł�czonego do pierwszej pro�by. Aby jednak po 
wsze czasy przechowała si� pami�� o tem, �e to  
z łaski Najja�niejszego Monarchy takie szcz��cie 
spotkało parafj� iwienieck�, wspomniana �wi�tynia 
zostaje wzniesiona pod wezwaniem �w. Aleksego 
Wyznawcy, jako patrona Najdostojniejszego Na-
st�pcy tronu Wszech Rosji. 
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Wobec tego nie bez korzy�ci b�dzie dla pa- 
rafjan iwienieckich pozna�, chocia� pobiegnie, 
�ywot tego sługi Bo�ego. 

�wi�ty Aleksy urodził si� w Rzymie w IV 
wieku po Narodzeniu Chrystusa Pana, za pano-
waniu cesarza Walentyniana I. Był on synem 
Eufemiana, senatora, i Aglaidy, równie� znakomi-
tego rodu niewiasty. Cnotliwe �ycie tych dwojga  
mał�onków wi�cej im przyniosło zaszczytu, wi�k-
szym otoczyło i c h  blaskiem, ani�eli niezmierne 
bogactwa, które posiadali. Nie było cierpi�-
cego, któremuby Eufemian i Aglaida odmówili 
pomocy; codzie� karmili po 300—400 takich, co 
si� wstydzili �ebra�; słowem, na wspieranie ubo-
gich obracali wszystkie swoje dochody, a czynili 
to tem łatwiej i ch�tniej, �e długi czas nie mieli 
potomstwa. 

Nareszcie niebo obdarzyło i c h  synem, co 
było uwa�ane jako skutek ich pobo�nych 
modłów i uczynków miłosiernych. 

Przyj�cie na �wiat Aleksego sprawiło wielk�  
rado�� całej rodzinie. Wychowywał si� on pod  
okiem swoich rodziców, którzy własnym przykła- 
dem, zarówno jak nauczaniem, zaszczepili w sercu  
syna zasady cnót wszelakich. Czyni�c za� post�py  
w naukach, Aleksy rozczytywał si� w �ywotach  
�wi�tych i coraz wi�kszego wstr�tu nabierał do  
�wiata. To spowodowało rodziców, �e postanowili  
copr�dzej o�eni� go. Osoba, wybrana mu na �on�,  

tyle posiadała zalet, i� zdawało si�, �e j� Opatrz- 
no�� sama przeznaczyła dla uszcz��liwienia tej  
szlachetnej i zacnej rodziny. 

Atoli i w�zły, mał�e�skie nie zmniejszyły  
w Aleksym ��dzy, aby �y� jedynie dla Boga 
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i kocha� Go bez podziału.  To  te�  postanowił  zer-
wa�  i  porzuci�  wszystko,  co  go  ł�czyło  ze  �wia-
tem. Dla doprowadzenia tego zamiaru do skutku  
widział jeden tylko sposób, mianowicie ucieczk�,  
a Bóg, który go natchn�ł ta my�l�, przyszedł  
mu z pomoc�. Oto wieczorem, w sam dzie� �lubu,  
kiedy w całym domu Eufemiana przygotowywano  
si� do tej uroczysto�ci rodzinnej, kiedy rado�� 
uszcz��liwionych rodziców dzieliło cale miasto — 
Aleksy wr�czył swojej �onie pier�cionek i pas  
wielkiej warto�ci, prosz�c j�, aby przyj�ła ten  
podarunek  w  dowód  serdecznej  przyja�ni,  a  po-
tem, nic nie powiedziawszy o swych zamiarach, 
niepostrze�enie wyszedł z domu, udaj�c si� do  
przystani, i znalazłszy tam okr�t gotowy do drogi, 
popłyn�ł  na  nim  do  Laodycei,  staro�ytnego   mia-
sta Azji. 

Ucieczka wkrótce stała si� wiadom�. Powstał  
płacz i zamieszanie w domu, szukano go wsz�dzie, 
rozesłano go�ców w ró�ne strony — ale wszystko 
napró�no; Aleksego nie było ju� w Rzymie. 

Przybywszy jednak do Laodycji, l�kał si�  
by�   poznanym;   dlatego   przeszedł   do   Mezopo-
tamji i postanowił zatrzyma� si� w Edessie, jako  
w miejscu dla siebie najbezpieczniejszem, gdzie  
mógł p�dzi� �ywot w ukryciu i w najwi�kszem  
ubóstwie. Wszystko, co miał przy sobie, rozdał  
ubogim,  a  siebie  samego  polecił  Boskiej  Opatrz-
no�ci. 

Jako przybysza w ubogim odzieniu i ze  
skromn� postaw�, któr� przybrał, Aleksego cz�sto 
spotykały  zniewagi  i  pogarda:  miano  go  za  włó-
cz�g� i st�d niech�tnie dawano mu jałmu�n�  
dzieci z niego si� naigrawały, ludzie doro�li 
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krzywdzili go i zniewa�ali, a jednak wszystko to 
nietylko go nie smuciło, lecz napełniało serce jego 
rado�ci�, �e mógł cierpie� za przykładem Chry 
stusa Pana. Szczególna pobo�no�� do Matki Boskiej 
natchn�ła Aleksego my�l� wybrania sobie za 
schronienie ko�ciół pod wezwaniem Naj�wi�tszej 
Panny, i tam u drzwi stał po kilka godzin dzien-
nie, prosz�c o jałmu�n�, reszty za� dnia sp�dzał 
na modlitwie. Kruchta, czyli przedsionek ko�cielny, 
jedynem był jego schronieniem dla wypoczynku 
nocnego, którego u�ywał przez kilka zaledwie 
godzin na gołej ziemi. 

�ycie, które prowadził Aleksy, było tak 
sprzeczne z jego pierwotnem otoczeniem i wy-
chowaniem, �e zmieniło go do niepoznania. Z tego 
powodu. gdy niektórzy ze sług Eufemiana, do-
wiedziawszy si�, �e jaki� młodzieniec odpłyn�ł 
do Laodycei, pu�cili si� za nim w pogo�, przybyli 
a� do Edessy i nawet dawali jałmu�n� Aleksemu, 
pozna� go jednak nie mogli, chocia� nasz �wi�ty 
ich poznał. 

Tak niezwykle cnoty Aleksego nie pozostały 
długo w ukryciu; pomimo bowiem wszelkich sta-
ra� z jego struny, aby siebie zmiesza� z tem, co 
było najpospolitszego, �wi�to�� sługi Bo�ego coraz 
bardziej wychodziła na jaw, jakby si� przedzie-
raj�c przez jego łachmany i skromn� posta� �e-
braka.   Zacz�li   ludzie   opowiada�, �e ten cudzo 
ziemiec,   co   od lat wielu staje   w   kruchcie   ko- 
�cielnej  i �yje z jałmu�ny, nie był takim,  jakim  
si� by� zdawał.   Ka�dy miał co� szczególnego do  
powiedzenia   o   nim:   jedni   podnosili   jego   skro-  
mno�� i łagodno��, drudzy—skupienie ducha i po- 
bo�no��, a inni—pokor� i cierpliwo��.   Ta sława, 
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ten hołd jego cnocie, zacz�ły go nadzwyczaj nie-
pokoi�, lecz nic bardziej nie przyczyniło si� do  
jego cierpie�, jak cudowne �wiadectwo, jakiem 
podobało si� Panu Bogu wsławi� cnot� jego. Oto 
zakrystjan ko�cioła, patrz�c z uwielbieniem na 
Aleksego, usłyszał głos z obrazu Matki Boskiej,  
który byt zawieszony nade drzwiami �wi�tyni:  
«Ten ubogi jest wielkim sług� Bo�ym i ma wiel- 
kie zachowanie przed tronem Najwy�szego za  
sw�. pobo�no��». Dowiedziawszy si� o tem, jaki� 
kapłan ofiarował Aleksemu schronienie w swym 
domu i przyrzekł pami�ta� u wszystkich jego po-
trzebach. Atoli sługa Bo�y, zamiast skorzysta�  
z tych wzgl�dów, pocz�ł raczej my�le� o opusz- 
czeniu tej miejscowo�ci, zwłaszcza, �e wkrótce  
potem  Pan  Bóg  objawił  powtórnie  jego  �wi�to��. 

Pewnego dnia od�wierny zastał drzwi ko�cielne 
zamkni�te i usłyszał nast�puj�ce słowa z te- 
go� obrazu Matki Boskiej: «Otwórz drzwi, niech 
wejdzie m�� Bo�y, którego modlitwy tuk łaska- 
wie s� przyjmowane w niebie.» Wie�� o tem cu- 
downem objawieniu rozeszła si� po mie�cie, i tym 
razem nasz �wi�ty postanowił opu�ci� Edess� nie-
zwłocznie. Udał si� wi�c w stron� morza, na  
pierwszy lepszy okr�t, który stał pod �aglami  
i, oczekuj�c chwili odjazdu, polecał siebie Boskiej 
Opatrzno�ci. Kapitan i cała załoga chcieli płyn��  
do Laodycei, a nasz �wi�ty zamierzał stamt�d dosta� 
si� do Tarsu: tymczasem powstała straszna  
burza, skierowała ich okr�t do Włoch, do portu 
rzymskiego. �wi�ty Aleksy pomy�lał wtedy, �e  
Bóg prawdopodobnie dlatego przyprowadził go  
do kraju ojczystego, aby jego zwyci�stwo nad sob� 
samym  było  wi�ksze  jeszcze,   ni�  dot�d. 
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Wysiadłszy tedy w porcie, udał się do Rzymu,  
a Bóg, chcąc widocznie dać wiernym przykład  
najdoskonalszego  zaparcia  się  i okazać im nama-
calne świadectwo skuteczności łaski, sprawił, że  
Aleksy postanowił udać się do domu swego ojca.  
wiedząc,  z  jaką   miłością  bywają  tam  przyjmo-
wani ubodzy. Stanął tedy przed Eufemianem, 
który właśnie w tej chwili wracał z senatu, i prze-
mówił do niego temi słowami: «Panie! zlituj się 

nad ubogim w Chrystusie, który się do łaski 
twej  zwraca,   i daj  mu  schronienie   w  jakim-
kolwiek kącie twego pałacu. Bóg nie zostawi bez 
nagrody takiego miłosierdzia». Wzruszony do łez 
widokiem nędzarza i jego prośbą, Eufemian kazał 
słudze przytulić go w swym domu i o potrzebach  
jego  pamiętać.  Sługa,  przyjmując  to  rozporzą-
dzenie, jako nowy ciężar dla siebie, złośliwem  
okiem spoglądał na Aleksego i, mszcząc się  
na ubogim żebraku, zaprowadził go do szczupłej i bar-
dzo ciemnej izby. Zresztą, nietylko ten sługa,  
lecz i cała służba senatorska okazała się dlań 
przeciwną, pospolicie miano go za zbiegłego nie-
wolnika; na pokarm dawano mu to tylko,  co zo-
stawało od stołu, a każdą posługę zaprawiano 
przekleństwem; wogóle nie było krzywdy lub  
zniewagi, którejby mu nie wyświadczono. Nawet  
słodycz  jego  charakteru  i   nienaruszoną   cierpli-
wość poczytano za złe — na karb jego głupoty.  
Atoli święty, im hardziej był poniewierany, tem  
więcej    czuł   się    szczęśliwy     w    swem    położę-
niu:   owszem,   jakby   mu    było   zamało,    co   od   
służby cierpiał,  jeszcze sam sobie  naznaczał   róż-
nego   rodzaju   umartwienia.   Ustawicznie   pościł  
sypiał   na   gołej   ziemi;   modlitwa   była jedynem  
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jego zaj�ciem; wychodził tylko do ko�cioła; cz�sto 
przyst�pował do stołu Pa�skiego, a łzy, które  
wylewał bezustannie, �wiadczyły o usposobieniu 
pokutniczem, w jakiem ci�gle zostawał. 

W szeregu licznych prób i umartwie�, które 
�wi�ty Aleksy miał do przeniesienia, nic go tak 
bole�nie nie dotykało, jak widok niepocieszonych 
niczem rodziców i własnej �ony,  która  imi�  Ale-
ksego miała zawsze na my�li. Te drogie jego sercu 
istoty   stały  mu  wci��  przed  oczyma  i  wywoły-
wały naturalne uczucie miło�ci i rozrzewnienia. 
Bywały chwile strasznej walki, lecz za pomoc�  
łaski Boskiej i pod opieka Matki Naj�wi�tszej, sługa 
Bo�y wychodził z nich zawsze zwyci�zko, pragn�c  
�y� jedynie dla Stwórcy i kocha� go bez podziału. 
Nakoniec, po 17 latach tej walki, zbli�yła si� 
chwila, w której Najwy�szy Stwórca nagrodził 
wierno�� sługi swego: Bóg objawił mu dzie� i  go-
dzin� �mierci jego i nakazał przytem opisa� 
szczegółowo swój �ywot, z którym tak starannie  
ukrywał si� przed lud�mi, tudzie� wszystkie cudy  
i łaski, których kiedykolwiek doznawał. Posłuszny 
tedy głosowi Nieba, �wi�ty Aleksy skre�lił na  
pergaminie szczegóły swego �ycia: wymienił imi�  
swoje, swoich  rodziców,   podarki   ofiarowane  swo-
jej mał�once, dzie� �lubu, oraz wszystkie szczegóły 
swego dzieci�stwa i wychowania – – poczem papier 
zło�ył, reszt� czasu sp�dził na modlitwie, i pełen 
zasług spokojnie zasn�ł w Panu. 

W pałacu nikt tego nie zauwa�ył, sam za� 
Eufemian był wtedy w ko�ciele �w. Piotra na  
Mszy �wi�tej, któr� odprawiał Papie� Inocenty I  
w obecno�ci cesarza Honorjusza. Wtem, podczas  
nabo�e�stwa, dał si� słysze� głos cudowny, który  
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obwieszczał, że w tej chwili zakończył życie pewien 
sługa Boży, i że to się stało w domu  
Eufemiana – senatora. Zdziwienie było ogólne, a naj-
więcej zdumiony był sam Eufemian, który, zbli-
żywszy się do cesarza, rzekł: «Panie! jeżeli to,  
cośmy słyszeli,  okaże  się  prawdą,  to  tym  świę-
tym jest niezawodnie  biedny  cudzoziemiec,  któ-
rego tulę w swym domu już od lat kilku». 

Po mszy świętej, Papież, cesarz i wszyscy 
obecni udali się do domu Eufemiana, i wszedłszy tam 
do  ubogiego   schronienia   męża     Bożego,   zna-
leźli wszystko tak, jak było objawiono. Młodzieniec 
święty leżał na ziemi i żadnego już znaku życia nie 
dawał. Wszystkimi obecnymi owładnęły uczucia  
czci i uszanowania. Niebawem zauważono pergamin 
w ściśnionej dłoni umarłego. Senator chciał go  
wziąć  i  przeczytać,  lecz  okazało  się  to  niemoż-
liwe. Wówczas na rozkaz Papieża wszyscy  
uklękli   i   zaczęli   się   modlić;   po   kilku   pacie-
rzach sam Ojciec święty wziął ów papier bez  
wysiłku i dał Ecyuszowi, kanclerzowi Kościoła  
Rzymskiego, ażeby go na głos przeczytał. I oto 
okazało się, że tym umarłym cudzoziemcem był 
Aleksy, syn Eufemiana! Co się tam wtedy działo,  
trudno opisać. Ojciec rzucił się na ciało syna  
i oblewał je łzami; gdy zaś usiłowano podnieść 
czcigodnego  starca,  nadeszły  matka  i  żona świę-
tego i padły na kolana. Zdumienie, boleść i uwiel-
bienie malowało się na twarzach całej rodziny.  
Był to widok nad wszelki wyraz rzewny.  Natych-
miast rozeszła się o tem wiadomość po całem  
mieście i niezliczone tłumy ludzi zbiegły się  
do domu Eufemiana; każdy pragnął ucałować  
zwłoki świętego, lub przynajmniej w spojrzeniu 
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na niego znale�� dla siebie pociech�, Cuda, ja-
kich tu wkrótce doznano, nadały jeszcze wi�cej 
rozgłosu �wi�temu. �cisk stał si�  tak wielki, 
�e trudno było przyst�pi� do ciała zmarłego. 
Gwoli rozproszenia tłumów, zacz�to na wsze 
strony rzuca� pieni�dze, lecz i to nie pomogło; 
ledwie z pomoc� wojska udało si� przenie�� zwłoki 
do ko�cioła. 

Sam Ojciec �wi�ty i cesarz towarzyszyli �a-
łobnemu orszakowi, a za nimi post�pował cały 
senat. Pogrzeb �wi�tego był tak wspaniały, ja-
kiego Rzym chyba dawniej nic widział. �wi�te 
zwłoki zło�one zostały najpierw w ko�ciele �wi�-
tego Piotra, aby wierni mogli je tam nawiedza�, 
a potem przeniesiono je do ko�cioła �w. Bonifacego. 
Ojciec, matka i �ona sp�dzili siedem dni u trumny 
�wi�tego. Wzniesiono mu bogaty i okazały gro-
bowiec, który wkrótce, za łask� Boga, zabłysn�ł 
licznymi cudami. Dom za� Eufemiana, który był  
znaleziony w l216 r. na pagórku Awenty�skim  
w Rzymie, został pó�niej przerobiony na ko�ciół  
pod wezwaniem �wi�tego Aleksego. Jeszcze do- 
t�d pokazuj� kilka stopni tych schodów, pod 
którymi ten �wi�ty przebywał. Iwieniecka parafja 
obchodzi, nabo�e�stwo uroczyste, z wystawieniem 
Naj�wi�tszego Sakramentu w dzie� �w. Aleksego, 
17 lipca. 

Jak ju� wzmiankowali�my, 30 listopada 1904 r. 
nast�piło zezwolenie Najja�niejszego Pana na bu-
dow� ko�cioła, a w ko�cu grudnia tego� roku 
zawiadomiono jenerała Kowerskiego, �e mo�na 
pozostawi� istniej�c� star� drewnian� kaplic�, 
zanim murowany ko�ciół nic b�dzie pod dachem. 
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W pierwszych dniach stycznia 1905 roku,  
w Imi� Bo�e rozpocz�to budowo nowej �wi�tyni  
w Iwie�cu. Gospodarze: Adam Nowik ze wsi 
Kozarezy, le��cej o 300 s��ni od Moskalewszczyzny, 
i Franciszek Chmielewski z wioski Kulszycy, 
o 4 wiorsty od Iwie�ca, pierwsi przywie�li na 
cmentarz kilka wozów kamieni. Sprawiedliwo�� 
nakazuje zaznaczy�, �e i w dalszym ci�gu bu- 
dowy biedni wło�cianie pracowali, i nieraz da- 
wało si� słysze�: «Wstyd nam byłoby pój�� do 
ko�cioła, gdyby�my niczem nie przyczynili si� do 
jego budowy». 

Mieszczanie iwienieccy te� przyszli z pomoc� 
na swoich ł�kach pozwolili kopa� glin�, pobudo- 
wa� suszarnie, piece i wogóle wszystko, co mogło  
by� potrzebne do ci�głego wyrabiania cegły dla  
budowy ko�cioła. Jenerał Kowerski z �on� dali 
pierwsze 1,500 rb. Chwała niech b�dzie Bogu,  
który widocznie błogosławił �wi�tej sprawie, bo  
ju� po 4 miesi�cach — 22 maja 1905 r. — nasz  
Arcypasterz, �. p. Jerzy-Józef hr. Szembek, po- 
�wi�cił kamie� w�gielny. 

Musimy wspomnie� Tu z wdzi�czno�ci�, �e  
przy wje�dzie Arcypasterza Szembeka do Iwie�ca,  
22 maja, proboszcz parafji prawosławnej, du- 
cbowny Hakowicz, kazał dzwoni�, a deputaci to-
warzystw �ydowskich witali arcybiskupa temi  
słowy: «Jeste�my szcz��liwi, �e nas wybrano od 
starozakonnych mieszka�ców miasteczka, aby�my 
powitali przewielebnego Arcypasterza i ofiarowali mu 
chleb i sól; �miemy ofiarowa� od nas ten dar Bo�y. 
Je�eli nie umiemy okaza� nale�ytego szacunku 
przewielebnemu Arcypasterzowi, niech nam da- 
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ruje: «Przyb�d� w pokoju, odejd� w pokoju, sługo  
Boga Najwy�szego».   Tak   powiedziano w Biblji.  
Na bramie czasowej, pi�knie przybranej kwiatami  
i zieleni�,   po   hebrajska było napisane błogosła-
wie�stwo   Moj�esza   Izraelitom:   z jednej strony: 
«Błogosławiony  b�d�  w chwili przyjazdu»,  a  z  dru-
giej strony:  «Błogosławiony  b�d�   w  chwili  wy-
jazdu".    O    kilkana�cie   kroków   od    katolickiego 
cmentarza,   jenerał  Kowerski miał  zaszczyt  prze-
mówi� do Arcypasterza w imieniu obywatelstwa. 
Zacytował on kilka faktów z �ycia �w.  Aleksego, 
scharakteryzował  Arcypasterza   jako    profesora,. 
filozofa i człowieka,   który   wiele  przyczynił si�  
do  wiekopomnego   ukazu   o  tolerancji religijnej  
i wogóle  człowieka obszernej teologicznej i ency-
klopedycznej    wiedzy.   Hr.  Szembek  w 53   roku  
�ycia został  Arcypasterzem.   Przybył  do   Iwie�ca  
jako dobry pasterz,  który oddaje dusze swoj� za  
owce swoje,  który ofiarował   wszystkie przykro�ci  
i  niewygody podró�y dla chwały Boskiej i  wzmoc-
nienia  w  wierze ludu, a  przybył  jedynie po to do 
Iwie�ca,    aby    po�wi�ci�   kamie�   w�gielny budu-
j�cego   si�   ko�cioła.    Temi    słowy    zako�czył  jene-
rał swoje   powitanie:    «Id�my   w   �lady �w.  Ale-
ksego z Rzymu  i  Arcypasterza  Szembeka  ze  Słu-
powa, a on i nadal   b�dzie    nas   ogrzewał    swym 
prawdziwie chrze�cija�skiem   sercem,  zjedna   ze-
zwolenie Najja�niejszego    Monarchy    na   powi�k-
szenie  liczby  sług Bo�ych i  zaledwie   stanie   ka-
tolicka �wi�tynia  w  Iwie�cu — naznaczy  nam  ka-
płana,    który codziennie   b�dzie   dusze nasze po-
karmem duchowym zasila�». W chwili tej wi�cej  
ni�  5,000  ludzi  padło  na  kolana i wspólnie z je-
nerałem  Kowerskim prosili Arcypasterza o udzie- 
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lenie błogosławie�stwa Apostolskiego na pomy�lne 
uko�czenie rozpocz�tej budowy domu Bo�ego. 

Odpowied� Arcypasterza trwała mniej wi�cej  
pół godziny; lud, wzruszony do le�, kl�czał, pa-
nowała cisza  gł�boka,  a  gdy  Arcypasterz  sko�-
czył,  mimowolne łkanie  wydarło si�  z piersi  tłu-
mu. Uczucia, przepełniaj�ce serca narodu, b�d� 
przechowane i przejd� w dalsze pokolenia. 

Jerzy - Józef - Elizeusz hr. Szembek �wietnie 
uko�czył wydział filozoficzny uniwersytetu Jagiel-
lo�skiego.   Był   to   utalentowany mówca i miesz-
ka�cy Iwie�ca słyszeli jego mow�, wypowiedzian� 
przy po�wieceniu ko�cioła.  Nie mo�emy, niestety, 
umie�ci� jej  w niniejszym   zarysie,  gdy� Arcybi-
skup tak nagle umarł, �e nie mogli�my otrzyma� tej   
mowy.   Chc�c   jednak   utrwali�   w   pami�ci  
mieszka�ców   Iwie�ca obraz jednego z najwybit-
niejszych  ludzi  z pomi�dzy   najwi�cej inteligent-
nych rodaków naszych — zamieszczamy jego  por-
tret. 

Uwaga I: Ks. K. Michalkiewicz, mianowany 
obecnie przez Stolic� Apostolsk� administratorem 
djecezji wile�skiej, miał sfotografowa� chwil� 
po�wi�cenia kamieniu w�gielnego, lecz kto� go 
potr�cił i kosztowny aparat rozbił si� w kawałki.  
Ks. Michalkiewicz   był   artyst� – fotografem,  in-
nych amatorów  fotografów nie było w Iwie�cu,  
a wi�c nie mo�emy doł�czy� podobizny wybitnej 
chwili z dziejów budowy naszego ko�cioła. 

Uwaga II: Po nabo�e�stwie Arcypasterz za-
szczycił swoj� obecno�ci� dom ówczesnej wła�ci-
cielki Moskalewszczyzny, rodzonej siostry jenera-
łowej Kowerskiej, wdowy Aliny Tukałło. Odje�-
d�aj�c za� poło�ył r�k� na rami� jenerałowej 
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i powiedział: «Mam nadziej�, �e zobaczymy si�  
w Petersburgu». 

Serce  zamiera,   gdy wspomnimy,   �e   wów-
czas po raz ostatni słyszeli�my głos człowieka,  
zesłanego do nas jakby z nieba. 

Wizytuj�c gorliwie swoj� archidjecezj�, ks. 
Szembek zachorował na tyfus i w sierpniu 1905 r. 
zmarł w Por�bie - �agocie — rodzinnem gnie�dzie 
Szembeków, pod Krakowem. Du�o pism pi�knie 
scharakteryzowało osobisto�� zmarłego, a w tej 
krótkiej wzmiance zmuszeni jeste�my ograniczy�  
si� tylko przytoczeniem ko�ca mowy biskupa  
ks. Pelczara (przemyskiego), wypowiedzianej na 
cmentarzu w Krakowie, w dzie� pogrzebu Arcy-
pasterza: «B�d� wola Twoja, Panie!», mówił �w. 
Marcin, zło�ony na ło�u �miertelnem, maj�c  
cza� na zawsze owczarnie sw�, nara�on� na prze-
�ladowanie. «B�d� wola Twoja», wyrzec musimy  
i my wszyscy, chocia� czujemy, �e po nim płaka� 
długo b�d� zbolałe i strapione dwie matki:  
Ko�ciół i Ojczyzna». 
 

W grudniu 1905 r. in�ynier Hattowski,  skut-
kiem  przyczyn,   od   niego  niezale�nych,   zmuszo-
ny był powierzy� dozór nad budow� ko�cioła 
dziesi�tnikowi swemu. Był to do�wiadczony bu-
downiczy, lecz z powodu swego charakteru, nie  
mógł z�y� si� z nikim. Od pierwszej chwili sa-
modzielnego  kierownictwa powstał  przykry stosu-
nek pomi�dzy nim i miejscowymi mieszka�cami. 
Sko�czyło si� na tem,  �e  wzbudził  ogóln�  nieuf-
no�� i nie pozostawił po sobie  dobrego  wspo-
mnienia.  Zmusza  nas  to  obecnie  zapozna�  pa-
rafian z budow� ko�cioła. 



 

 

 

  

 

 

 



 

�w. p.  Arcypasterz Jerzy  Hr. Szembek. 
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Przy wypracowaniu projektu należało ściśle 
stosować się do warunków podanych przez rząd,  
z drugiej zaś strony trzeba było wziąć pod uwagę  
stan funduszów, a więc przypuszczano pierwotnie,  
że  rozmiary  świątyni  będą  odpowiadały  rozmia-
rom drewnianej, cmentarnej kaplicy; później zaś 
postanowiono  przedstawić  do  zatwierdzenia  pro-
jekt kościoła, odpowiadającego liczbie parafjan. 
Ponieważ nie było żadnej nadziei na zatwierdzenie 
przez    rząd,     wybrano   drogę    pośrednią   i  zo-
stał wypracowany projekt nie kapliczki, lecz 
niewielkiego kościoła. Miejsce pod kościół naznaczo-
no pośrodku cmentarza; przedstawia ono znaczne 
wzniesienie.  Zbadano  grunt  za pomocą wykopa-
nych studni: po przejściu przez poruszoną ziemię 
dawnych mogił, natrafiono na stosowny grunt,  
składający się z piasku, niewielkiej części gliny  
z domieszką drobnych kamieni, suchy i trwały.  
Przy zakładaniu fundamentów znaleziono kości  
i resztki dawnych trumien. 

Wobec złego wpływu naszego klimatu i dla 
uniknięcia częstszych restauracyj, jak powiedziano 
wyżej, został wybrany styl gotycki, z czerwonej 
cegły, sposobem «rohbau», t. j. bez tynkowania. 
Fundamenty  w górnej części na wapnie,  a w dol-
nych szychtach  na cemencie,  dla większej pew-
ności, zostały założone głębiej i grubsze niż za-
mierzano, skorzystano przytem ze znajdujących  
się na miejscu polnych kamieni. 

Po wybudowaniu fundamentów, na wysokim 
cokóle założony został kamień węgielny, poświę-
cony  przez Arcybiskupa hr. Szembeka  i wmuro-
wano srebrną pamiątkową tablicę z napisem:  
«Założyciele tego kościoła, Edward i Elżbieta 
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z Plewaków Kowerscy, 23 maja l905 r. Przy 
wmurowaniu poświęcał Arcybiskup hr. Szembek». 

Cokół wykonano z polnego granitu, grubo 
ociosanego; ganki wykonano z podobnych kamieni, 
tylko większych i gładko ociosanych, a ściany  
z czerwonej cegły. 

Nieprzewidziane trudności zaszły były  z po-
wodu cegły, którą wobec znacznych kosztów, 
sprowadzić nie było możebności, a wykonanie na  
czas na miejscu było trudne, gdyż majstrów trzeba 
było sprowadzać z daleka. Pomimo tych trudności, 
cegła została dobrze wypalona, miała kolor odpowied-
ni. Do sklepień jednak nie udało się zrobić cegły 
dziurkowanej, lekkiej, i dlatego została na nie użyta 
cegła zwyczajna, co, wobec dosyć grubych murów i 
wogóle solidnej budowy kościoła, nie ma znaczenia. 
Mularska robota została wykonana dobrze, dokładnie 
i mocno, z zachowaniem prawidłowych wiązań,  
linij i łuków. W ścianach i dzwonnicy, gdzie za-
chodziła potrzeba, dla wzmocnienia budowy, za-
murowano żelazne belki i wiązania. 

W lewem skrzydle, obok presbiterjum, skle-
pienie dla grobowca-mauzoleum, w którem ma się 
mieścić 6 grobowców, wykonano gładko na szy-
nach, na cemencie; grobowiec ma betonową po-
dłogę. Dla wentylacji kościoła w sklepieniu po-
zostawiono otwory, a w dachu ruchome klapy. 

Cała długość kościoła wynosi 18 arszynów,  
szerokość 17 arszyn., wysokość dzwonnicy z krzy-
żem 45 arszyn., od posadzki do sklepienia 18 arsz., 
wysokość  krzyża  3 arsz.,   etc.;   posadzkę  wyko-
nało «Towarzystwo» Akcyjne Warszawskiej Po-
sadzki Terakotowej,  fabryka  «Marywil»  w Rado-
miu. Płytki różnokolorowe i krzyż pośrodku po- 
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dłogi ko�cioła, s� artystycznie uło�one. Ramy do 
okien �elazne, wzorowo i trwale wykonane przez  
«Towarzystwo Akcyjnej  fabryki  wyrobów �elaz-
nych Wł. Gosty�ski i S-ka w Warszawie». Okna  
maj� ruchome lufciki dla wentylacji. Dzwony,  
odlane w znanej fabryce Englisza w Warszawie,  
i  tam  przez  ks.  Biskupa  Ruszkiewicza  po�wi�-
cone, zawieszono na osobnem rusztowaniu w dzwon-
nicy, nie zł�czonem z bocznemi �cianami, dla trwał-
o�ci i uchronienia dzwonnicy od wstrz��nie�. Na 
dzwonach s� nast�puj�ce napisy: 1) na du�ym, 
wa��cym 600 funtów: Na pami�tk� po�wi�cenia 
fundamentów ko�cioła w Iwie�cu przez �. p. Me-
tropolit� Jerzego hr. Szembeka, ofiara kolatora 
jenerała   Edwarda  Kowerskiego  1907  r.  �w.  Je-
rzy; 2) na �rednim, wa��cym 380 funtów: «Ofiara 
jenerałowej  El�biety  Kowerskiej  z  Piotra  i  Me-
lanji Plewaków i Marji Pruszek l907 r. �w.  
El�bieta»;  3)  na  małym  (120 f.)  «Ofiara  miesz-
czan i wło�cian Iwie�ca 1907 r. �w. Edward».  
Drzwi zrobiono cz��ciowo w Iwie�cu, cz��ciowo  
w Wilnie.  Ołtarz gotycki, stosownie do stylu ko-
�cioła, wykonano z d�bu, w pracowni p. Szatrow-
skiego w Wilnie. Obraz �w. Aleksego malowany 
przez p. Jarockiego z Wilna. W głównej cz��ci 
umieszczono obraz N. M. P. Ostrobramskiej, jako 
or�downiczki Litwy, malowany przez p. Ławryno-
wicza z Wilna. Ambona w stylu ołtarza, d�bowa, 
roboty p. Szatrowskiego, umieszczona w lewej 
stronie przy filarze. 

Ogólny  widok  ko�cioła podajemy na doł�czo-
nej fotografji. 

A   wi�c w zapadłym k�tku Mi�skiej gubernji,  
w Iwie�cu,   le��cym   o 65  wiorst od miasta gu- 
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bernjalnego   i  o  45  od  najbli�szej   stacji  kolejo-
wej Iziasław, zbudowano ko�ciół,  w stylu,  zbli�o-
nym do gotyckiego, który b�dzie odt�d ogniskiem, 
rozgrzewaj�cem religijne uczucia w okolicach tej 
mie�ciny. Tu usłysz� katolicy swoj� mow�, przy-
pomn� dawne tradycje, tu modlitwa i Sakramenty 
�wi�te uchroni� ich od moralnego upadku. 

Niedawno nast�puj�cy nowy kłopot zam�cił 
spokój nieszcz�snego Iwie�ca: 

W kwietniu 1907 r. nagle rozeszła si� wie��  
o tragedji iwienieckiej, z powodu nieprawnie posta-
wionego krzy�a  przy rozstajnych drogach: Wo-
ło�y�skiej na Nowe Miasto i Borowikowskiej na 
klasztor. Ksi�dza Lucjana Szczerb� nazywano  
wodzem rozw�cieczonego tłumu  i  zamierzano  po-
sadzi� go na ławie oskar�onych, ale wła�ciwie,  
dla ks. L. Szczerby, ta, sprawiedliwiej mówi�c,  
istna tragikomedja, zako�czyła si� przeniesieniem  
go  z  Iwie�ca  do  Połtawy  21  maja  1907  r.  W   ja-
kim stopniu  ks. Szczerba  był  fanatykiem – kato-
likiem,    pokazały    nast�puj�ce   wypadki:   ks.   Lu-
cjan Szczerba porzucił stan kapła�ski i obecnie  
�yje z pracy, jako człowiek �wiecki. 

Wy�ej wspomnieli�my, �e «in�ynier M. Hat-
towski,   skutkiem   przyczyn   od   niego    niezale�-
nych, zmuszony był powierzy� dozór nad budow� 
ko�cioła dziesi�tnikowi swemu». Otó� kto był ten  
M. Hattowski i co w danym razie nie pozwoliło  
mu  by�  i  nadal  u�ytecznym   przy   budowie  ko-
�cioła? M. Hattowski   pochodzi   ze   starej  szla-
checkiej rodziny. Dziad jego, jenerał  sztabu jene-
ralnego,  otrzymał   order   �w.   Jerzego  podczas  woj-
ny z Napoleonem;  jeden z jego stryjów słu�ył  
przez długi czas na Kaukazie, a drugi zabity zo- 
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stał  pod Plewn�.  Ojciec jego,  Konstanty  Hattow-
ski, jenerał - in�ynier, wybudował wiele gmachów, 
wymagaj�cych nietylko wiedzy, lecz i talentu; 
wreszcie,  on  sam  zaprojektował  ko�ciół w Iwie�-
cu;   w  1882   r.   uko�czył   w   Petersburgu   Insty-
tut Technologiczny z dyplomem in�yniera - techno-
loga. Wychowany w surowych tradycjach ro-
dzinnych, w pierwszych latach swej młodo�ci p. Hat-
towski wypracował w sobie trze�wy, uczciwy  
i  zrównowa�ony  pogl�d na ogólne warunki �ycio-
we. B�d�c naczelnikiem depôt na Poleskiej kolei,  
p. Hattowski mieszkał w Wilnie, gdy smutne 
okoliczno�ci,  które  powstały po nieszcz�snej woj-
nie, jak równie� i niezadowalaj�ce poło�enie ma-
terialne ni�szych urz�dników i robotników na ko-
lejach, wywołały w�ród nich ruch i postawiły 
starszych urz�dników, a w ich liczbie i p. Hat-
towskiego, w bardzo trudnej pozycji. Zacz�ły si� 
strajki kolejowe jednocze�nie w rozmaitych miej-
scach. Na poleskiej kolei dawał si� zauwa�y�  
tylko ogólny i silny stan podnieceniu. 

P. Hattowski był zwolennikiem polepszenia 
ci��kiego ekonomicznego bytu robotników i ni�-
szych urz�dników kolejowych, lecz stosownie do 
swego  charakteru  był przeciwny  wszelkim �rod-
kom gwałtownym, któreby prowadziły do tego  
celu. Na mocy jednak zupełnie nie maj�cej  
podstawy denuncjacji,  p. Hattowski został oskar-
�ony o udział w zwi�zku kolejowym. Uwa�ano  
za złe tak udział jego w budowie ko�ciołów, jak 
u�ywanie j�zyka ojczystego. Bez wzgl�du na  
to, �e w ci�gu 23 lat słu�by i  50 lat wieku nie  
było  �adnych  dowodów  winy,  p.  Hattowski  zo-
stał aresztowany; nast�pnie, po 4 miesi�cach s�- 
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dzia  �ledczy,  po  zło�eniu  kaucji  3,000  rb.,  uwol-
nił p. Hattowskiego. �ledztwo trwało 3 lata. S�d  
badał spraw� 12 dni, zwołano l95 �wiadków,  
którzy wszak�e �adnego materjału nic dali pro-
kuratorowi  do  oskar�enia,   które  te�  musiał  cof-
n��, a Izba s�dowa  wraz  z  przedstawicielami  sta-
nów zupełnie uniewinniła in�. Hattowskiego. 

W ci�gu 3½ lat p. Hattowski zapadł na  
zdrowiu i naraził si� na wiele strat materialnych.  
Stan  za�  duchowy  jego  w  obecnej  chwili  zro-
zumie ka�dy uczciwy człowiek. Czy� znajdzie si�  
kto z naszych czytelników,  coby obwinił p. 
Hattowskiego o usuni�cie si� od dobrowolnie 
przyj�tego obowi�zku osobistego kierownictwa  
budow�  ko�cioła  w  Iwie�cu;   dlatego   umie�cili�-
my   kilka  słów   o  �yciu   in�.  Hattowskiego  (por-
tret Michała Hattowskiego podajemy poni�ej,  
jako  autora  projektu ko�cioła),  i  bardzo  od-
biegli�my od wskazówki, jak jenerał Kowerski  
postanowił wykona� swoje zadanie: wybudowa� 
ko�ciół w Iwie�cu, wznowi� parafj� i wyrobi� 
pozwolenie na stałego proboszcza tego�  ko�cioła. 
Widzieli�my, �e stało si� co� prawie nieprawdo-
podobnego:   w  Iwie�cu  znów  budowano  murowa-
n�  �wi�tyni�   katolick�.   W  sprawie  za�  otrzyma-
nia  stałego  kapłana  i  wznowienia  byłej  iwieniec-
kiej parafji wiele dopomógł wysoce humanitarny i 
uczynny sekretarz kancelarji metropolitalnej,  
ksi�dz kanonik Franciszek Ostrowski. Popierał  
on pro�b� jenerała Kowerskiego, wikarjusz za� ka-
pitulny archidjecezji mohylowskiej i administrator 
apostolski   mi�skiej   djecezji,    notarjusz   apostol-
ski, ks. prałat a obecnie biskup ks. Stefan De-
nisewicz, 15 wrze�nia l907 r. mianował kapela- 
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nem w Iwieńcu ks. Jana Kozilewicza, który  
wówczas był proboszczem przy kościele w Archan-
gielsku,  a  10 grudnia  1907 r.  ks.  biskup  Deni-
sewicz zawiadomił mohylowski rzymsko-katolicki 
konsystorz, że ministerstwo spraw wewnętrznych 
pozwoliło  na  koszt  miejscowych  katolików  otwo-
rzyć samodzielną katolicką parafję w miasteczku 
Iwieńcu,   a   ks.  Jan   Kozilewicz   został   mianowa-
ny proboszczem Iwienieckiego kościoła. W tym  
czasie kościół stanął pod dachem, zawieszono 
dzwony, wprawiono okna i ułożono podłogę.  
Tylko woda jeszcze obficie sączyła się ze ścian. 
        Trudno  było  parafianom  podczas   nabożeń-
stwa, stojąc na cmentarzu, słyszeć głos księdza  
z dawnej kaplicy, dokąd nie można było wejść z po-
wodu braku miejsc,  i  nie  widzieć  ołtarza, ku któ-
remu  dążyły  wszystkie  ich  myśli  i  uczucia.   Po-
słali więc oni deputację do jenerała Kowerskiego. 
Jenerał kazał sprowadzić  wszystko,  co było po-
trzebne do odprawiania nabożeństwa, i 23 grudnia  
1907 r., w czwartą niedzielę Adwentu, odbyło się 
poświęcenie kościoła. Prócz proboszcza iwie-
nieckiego, ks. Jana Kozilewicza, na poświęceniu 
obecni byli: ks. Jan Zarako-Zarakowski, proboszcz 
kamieński, ks. Franciszek Uliński, proboszcz  
z Pierszaj, ks. Jan Weber, proboszcz z Derewny  
i  ks.  Alfons  Petrulis  z  Nalibok,  djecezji  wileń-
skiej. Sprawy osobiste nie pozwalały państwu 
Kowerskim przyjechać z Petersburga na poświęcenie, 
kościoła. Jednakże dzień 23 grudnia 1907 r.  
był  niezawodnie  pamiętny  w  ich   życiu.    Otrzy-
mali oni depeszę, która ich głęboko wzruszyła:  
«Sz. Państwo! choć nic obecnym osobiście, lecz 
myślą, duszą biorącym udział w znamiennym dniu 
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poświęcenia kościoła, zasyłamy serdeczne pozdro-
wienia». 

Depesza podpisana była przez wszystkich  
księży i obywateli: pp. Tukałło, Baranieckich, 
Żebrowskich.   Reszta  parafjan  iwienieckich   skła-
dała się z mieszczan i włościan. Pierwsi ułożyli i, — 
ledwie krzyż zabłysnął na wieży świątyni kościelnej  
w Iwieńcu – 23 grudnia,  wysłali  pp. Kowerskim 
następujące   pozdrowienie:    «W dniu dzisiejszym, 
tak  szczęśliwym   i radosnym,  którego  oczekiwa-
liśmy z takiem upragnieniem, i  który pozostanie 
pamiętny   na   zawsze   dla nas   wszystkich,   skła-
damy u stóp Jaśnie   Wielmożnych   Państwa   naj-
szczersze podziękowanie.  Przed  trzema laty,  gdy 
przybyliście do  nas,  jako  wysłańcy  nieba  i zwia-
stuny szczęśliwej  nowiny,   nie  było  na  tem   miej-
scu ani jednego kamienia,   ani jednej cegły;   dziś  
zaś   stoimy    wobec    wspaniałej     świątyni,    która 
wzniosła   się   dzięki   ofiarności    J.   W.   Państwa. 
Nie żałowaliście  pracy  ani kosztów,  szliście wy-
trwale  do  raz  wytkniętego celu,  pomimo  różno-
rodnych przeszkód.  Dziś cel ten został osiągnięty, 
gdyż świątynia  otwarła swe podwoje  i stała się 
przybytkiem Boga Najwyższego na ziemi.  Dzię-
kujemy Wam od wybranych dusz, dla których sze-
rzenie chwały Bożej jest najpierwszem zadaniem,  
a kościół najmilszem schronieniem.  Dziękujemy od 
siwowłosych starców, którzy przeżyli okres czter-
dziestoletniej  niewoli, a teraz wznoszą załzawione 
oczy  i drżące dłonie, błogosławiąc J. W. Państwa,  
jak  niegdyś Izraelici    po powrocie z   niewoli   Ba-
bilońskiej  błogosławili    Ezdrasza.    Dziękujemy  od 
niewiast- chrześcijańskich,    które    w   tej   świątyni 
będą   czerpać siły   do   wykonania trudnych obo- 
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wiązków małżonek, matek i kapłanek domowego 
ogniska. Dziękujemy od młodzieńców i dziewic,  
które wtenczas staną się prawdziwą ozdobą spo-
łeczeństwa  i  ziszczą  pokładane  tak  piękne  na-
dzieje,  jeżeli będą wierni prawom  i zasadom ko-
ścioła. Wreszcie od wszystkiego zebranego tu  
tłumu, który zgromadziła tak rzadka uroczystość  
i w którym zapewne nie brak przedstawicieli  
z całego powiatu mińskiego i ościennych parafij,  
a którzy do domów swoich poniosą szczęśliwą no-
winę dokonanej uroczystości — zanosimy najszczer-
sze dzięki i z głębi serc naszych życzymy: żyjcie  
dla nas jak najdłużej,  żyjcie  i  cieszcie się doko-
nanem dziełem,  szlachetni  dobrodzieje  nasi!  Naj-
niżsi słudzy, mieszkańcy Iwieńca». 

Nie pytając o pozwolenie pp. Kowerskich, za-
mieściliśmy to pozdrowienie, gdyż są to ludzie, jak 
powiedziano w No 2 miesięcznika «Straż Imienia Ma-
rji», rzadkich cnót obywatelskich i niezrównanej 
pokory. Ze swego dobrodziejstwa nie szukali oni 
żadnego   rozgłosu,   lecz   zrobili   tę   ofiarę   rzeczy-
wiście tylko dla miłości Pana Boga i dla pożytku 
biednych ludzi. 

P.S.  Wielu interesuje się,  co kosztowała bu-
dowa kościoła? Kwestja to bardzo drażliwa; ka-
tegoryczna odpowiedź  jeszcze  więcej  jest trudniej-
szą i z góry prosimy wybaczyć, jeżeli pozwolimy 
sobie do pewnego stopnia oświetlić to pytanie, na 
podstawie tego, co do nas doszło. 

Gdy  otrzymano  pozwolenie  na  budowę  ko-
ścioła, zapał nie do opisania uniósł wszystkich.  
Lista   została   pokryta   podpisami   i   setkami   ru-
bli, które miano zaofiarować; byli i tacy, którzy 
obiecali doglądać przyjęcia materjałów i nale- 
                                                              3* 
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żytego  ich  użycia.  Utworzono  komitet  z  miesz-
czan, włościan i obywatela inżyniera -technologa  
p. Konstantego Tukałło. Budowa odbywała się w 
korzystnych warunkach: l) woda tuż, 2) cegła  
była przygotowywana o 1 — 2 wiorsty i przewóz nic 
nie kosztował, 3) drzewo na cegielnię i na  
deski kupowano blisko i niedrogo. Robotnicy  
mogli  być  miejscowi,   lecz  niestety,  od  pierw-
szych dni powstało nieporozumienie miedzy dzie-
siętnikiem i miejscowymi technikami; trzeba  
było wyszukiwać i drogo wynajmować mularzy,  
a nawet cieśli po za Iwieńcem. Ofiary pieniężne  
nie doszły 3;000 rb.  Główniejsze:  ś, p.  Alina Tu-
kałło 1,000 rb., ks. Luc. Szczerba zebrał  1,079 rb,  
35 k.,  Tad.  Ostrowski  300 rb.,  ś. p.  S.  Konarzew-
ski 200 rb.,  p. Piotr Tukałło 100 rb.,  pp. Kona-
rzewscy  71  rb.  35 k.   Wspomnimy  też  o  bezpłat-
nej zwózce materjałów  dla kościoła przez okolicz-
nych włościan, wynoszącej najmniej kilkaset rubli. 
Wojna i rewolucja zrodziły nędzę, prawie każdy  
z mieszkańców potrzebował  omal  że nie codzien-
nego kawałka chleba. Ledwo błysnęło wiosenne 
słonko, mularze rozbiegli się jak owce, w Iwieńcu 
pozostali starcy,  kobiety i dzieci.  Nie było czło-
wieka, coby zechciał wlać duszę  do  całego  prze-
biegu  robót  i  systemu  obstalunków.  Po poświę-
ceniu fundamentów, była chwila, kiedy robota  
stanęła.  Jenerał  Kowerski  był  wtedy  w Peters-
burgu, o 1,000 wiorst od Iwieńca, i czuł się  
nieco winnym tej przerwy w robocie. Zgodził się  
on na budowę kościoła sposobem gospodarczym, ale 
niestety,   nie   zorganizowano   ścisłej   rachunkowo-
ści.  Bez  należytego  zastanowienia się,  on obsta-
lował i potem opłacał oszklenie okien — 908 rb. 
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70 kop., posadzk� — 808 rb. 55 kop.,  balaski —  
200 rb., ambon�—400 rb., dzwony—890 rb. 65 kop., 
ołtarz z dwoma obrazami — 1,800 rb., innych wy-
datków  na ko�ciół — 200 etc.;  du�o  jeszcze  bra-
kuje niezb�dnych utensyljów ko�cielnych, potrzeb-
nych do codziennego u�ytku, a on wydał na to  
1,000 rb. Post�puj�c tak, jen. K. niewidzialnie 
demoralizował niewielu zamo�niejszych miejsco-
wych mieszka�ców i oni nie chcieli odmawia�  
sobie w niezbyt gwałtownych  potrzebach  i  oszcz�d-
no�ci swe nie�� w ofierze na ko�ciół. 

Wydano obecnie przeszło 27,000 rb., a ko�ciół 
jeszcze nie wymalowany wewn�trz, organów niema, 
plebanj� dopiero zamierzono budowa�, etc. Je-
nerałowi dostatecznie było telegraficznego lub 
listownego zawiadomienia kasjera in�ynier-tech-
nologa,  p. Konstantego Tukałły, �e:  «w  kasie  nie-
ma pieni�dzy», i pieni�dze na czas zd��ały, dla 
pokrycia wszystkich  rozchodów. Z rachunków p. 
Tukałły, na co wydatkowano pieni�dze, przez niego 
otrzymane w ci�gu budowy, widzimy, �e  
na zakupienie materjałów i opłat� robotników, od 
pocz�tku  do  ko�ca  robót,  wydano  21,188 rb. 92 k. 

Pytanie,   o   ile   rozchód  ten  był  produkcyj-
ny,   zostaje   obecnie  otwarte.   Niew�tpliwie  jed-
nak  wszystko  zdobywano   i  robiono  przypad-
kowo; nie było wodza, któryby zdusił chocia� małe 
utarczki ludzi złej woli, co przyczyniało si� do 
przewleczenia i dro�yzny budowy. Musimy zatem 
odda�  słuszno��  jen.  Kowerskiemu,  �e  przy  ta-
kich okoliczno�ciach uwa�ał za niegodne zło�y� 
bro�. 

W  ubogim  zak�tku  Litwy,  dla ludzi,  u  któ-
rych dopiero budzi si� poci�g do o�wiaty, dzi� 
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imponuj�c� jest �wi�tynia, której wewn�trzny  
i zewn�trzny wygl�d  nie zepsułby harmonji po-
mi�dzy   budowlami  wielkich   miast   naszego  kraju. 
 Gdy zwrócili�my uwag� jenerałowi Kowerskie-
mu, �e szkoda tyle prawdopodobnie nieprodukcyjnie 
rzuconych pieni�dzy, które mogłyby si� przyda�  
na czarn� godzin�, tem bardziej, �e Bóg raczy 
wiedzie�, kto bli�ej stoi grobu: starzec, czy mło-
dzieniec, – wówczas jenerał z zupełnym spokojem 
rzekł: «nie! Bóg zapła� tym, którzy pomagali mi  
i   bez   których   �wi�tynia  ta  tak  pr�dko,  bo  pra-
wie we dwa lata, nigdy nie powstałaby. Dzi�ki  
Bogu, �e oszcz�dno�ci długich lat �ycia i pracy 
wspólnej z moj� mał�onk� tak korzystnie u�yte 
zostały dla braci moich w Chrystusie! 
 Zacytował  nast�puj�cy  ust�p  z  polskiego  pis-
ma «Kraj»: «W�ród pism antykatolickich na  
wyspie Sycylji (Włochy) prym dzier�ył humory-
styczny  tygodnik  popularny  «El Telefono»,  w któ-
rym 27 grudnia 1908 r. (15 grudnia st. st.) 
wydrukowano  blu�niercz�  modlitw�   do  «Dzieci�t-
ka Jezus»: «Dzieci� moje! prawdziwy człowiecze  
i  prawdziwy    przez  miło��  do  twego   krzy�a   Bo-
�e! wysłuchaj naszej pro�by: Ty, który wiesz, �e  
jeste� nieznany, nawied� nas trz�sieniem ziemi».  
W dob� pó�niej, 28 grudnia znikła Messyna, a z ni�  
i redakcja tygodnika «El Telefono». 
 Cytuj�c ten, jakby przypadkowy zbieg oko-
liczno�ci czy blu�nierstwa i niesłychanej kary na 
ziemi, jenerał Kowerski z wielkiem i radosnem wzru-
szeniem dodał do wskazanego wy�ej «przypadko-
wego zbiegu okoliczno�ci»: Katolicy w Iwie�cu 
dziesi�tki  lat  podtrzymywali  na  cmentarzu  drew-
nian� w�tł� kaplic�, bo mieli mocn� wiar�, �e  
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Bóg zlituje si� nad nimi, a wi�c tembardziej 
przechowaj� oni mi wieki i now� murowan� 
katolick� �wi�tyni� w Iwie�cu! Równie� i spadko-
biercy �. p. Aliny Tukałło,  której  zwłoki  spoczywa-
j�  w  grobowcu  tej  �wi�tyni,   napewno  zabezpie-
cz� egzystencj� proboszcza i codzienne potrzeby 
swego jedynego Domu Bo�ego. Jenerałostwo Ko-
werscy  nigdy  nie zapomn� błogich chwil, dozna-
nych z powodu budowy ko�cioła i zawsze pod-
trzymaj� swych ziomków, byleby oni zachowali 
wiar� w Boga i w  szlachetno��  uczu�  chrze�cijani-
na.  Wie��  o zbudowaniu ko�cioła w Iwie�cu ro-
zeszła si� daleko za granic� Mi�szczyzny i wiele 
osób  wyraziło  ju�  ch��  wzi�cia  udziału  w ofia-
rach    celem   podtrzymania   i   uposa�enia   �wi�-
tyni na długie lata; mi�dzy innymi wspomnimy 
znanego szeroko przyjaciela ludzko�ci i dobrodzieja 
dalekiej Syberji,  członka  zarz�dów  znanych ban-
ków rosyjskich, rzeczywistego radc� stanu p. Win-
centego Poklewskiego - Koziełł; czynnego ze swych 
prac osuszania i unawodniania nieu�ytecznych 
obszarów w naszym kraju, jenerała Józefa �yli�-
skiego; in�ynier M. Hattowski,  ujrzawszy  w  wy-
roku s�dowym promie� prawdy i sprawiedliwo�ci,  
ze swej inicjatywy opracował projekt plebanji  
dla Iwie�ca; p. Konstancja Weryho - Darewska, 
wdowa   po   rzeczywistym  radcy  stanu,   obywatel-
ka  gub.  mi�skiej,  powodowana  miło�ci�  dla  swo-
ich współwyznawców, uczciwych pracowników, naj-
ch�tniej  ofiarowała  cały  potrzebny  materjał  drzew-
ny dla plebanji, nie zwa�aj�c na swe stosunkowo 
do�� skromne fundusze. Mo�na mie� pewno��, �e 
oprócz wymienionych znajd� si� i inni, którzy nie 
pozwol�, aby uczucia religijne i moralne nieza- 
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mo�nych mieszka�ców Iwie�ca były zachwiane  
z powodu braku �rodków; wobec niemo�no�ci 
jednoczesnego zabezpieczenia kawałka chleba dla 
swych rodzin i podtrzymywania �wi�tyni Bo�ej  
i bytu duchowie�stwa.  Nareszcie  dawały  si�  sły-
sze� zdania,  �e  byłoby stosowniej u�y� zaofiaro-
wane przez kolatorów summy na odbudowanie 
dawnej fary, zamiast budowania nowego ko�ciółka  
na  cmentarzu.   W  obecnych  warunkach,   jak  s�-
dzi� mo�e czytelnik z tego zarysu, było to nie-
mo�liwe: słysz�c te uwagi, jen. Kowerski przy-
pominał nieraz o słynnym edykcie Henryka IV  
z dnia 13 kwietnia 1598 r. w Nantes (Francja)  
o szerokiej tolerancji religijnej. Nie nale�y wi�c  
traci� nadziei, �e bły�nie i na naszym widnokr�gu 
takie same słonko swobody - wyznania Chrystusa, 
wzajemnej miło�ci i pracy; a wtedy rozwinie si� 
dobrobyt i Bóg Wszechmocny pozwoli pomy�le� 
wam, bracia iwie�czanie, o wzniesieniu nowej, 
wi�kszej �wi�tyni, ju� w samym Iwie�cu. 

Uwaga 1: Dalsze ofiary i zysk z obecnej bro-
szury b�d� ogłaszane w pismach polskich. 

Uwaga 2: Nie mogli�my rozpocz�� wydania 
«Zarysu ko�cioła», nie zaznajomiwszy z nim p. Ko-
werskiego,  i  nie  łatwo  uzyskali�my zgod�.  Znaj-
dzie on i krytyk� swych czynów, co niech nam 
daruje. 

Grono Ziomków. 

 




