CMENTARZ W ORZESZKOWIE

Schowany w zaroślach w okolicach Kwilicza (województwo
wielkopolskie), cmentarz z początków XIX wieku jest cenną pamiątką
polskiego protestantyzmu.
W okresie reformacji oraz wojen religijnych jakie przetaczały się przez
Europę , do Polski zaczęli przybywać przedstawiciele różnych nurtów
protestanckich. Wśród nich i Bracia Czescy. Właściciele Kwilicza –
Kwileccy, przyjeli to wyznanie. W konsekwencji tamtejszy kościół
katolicki został przekazany zborowi protestanckiemu (1577r.). W roku
1646 przeniesiono nabożeństwa do nowo wybudowanego kościoła w
pobliskim Orzeszkowie. Po wojnie, znajdujący się przy kościele
cmentarz zlikwidowano, a nagrobki przeniesiono na cmentarz
znajdujący się przy drodze do Kwilicza.

W 1986 roku na terenie cmentarza, we
wschodniej jego części, utworzono
lapidarium. Znajduje się w nim około 80
nagrobków, są to zarówno obiekty
kamienne jak również betonowe czy
żeliwne. Zwrócić uwagę należy również
na okazały drzewostan, w którego skład
wchodzą ponad stuletnie lipy i klony.
Niestety, duża część płyt jest obecnie
połamana.
Wiele
krzyży
zostało
skradzionych, a sam cmentarz powoli
zarasta.

Orzeszkowo nieprzypadkowo znalazło się na Szlaku
Powstań Narodowych 1769-1919, jako że jest miejscem
pochówku patriotów wielkopolskich. Cmentarz ten jest
wpisany do rejestru zabytków woj. wielkopolskiego. Oprócz
płyt
pochodzących
z
likwidowanego
cmentarza
przykościelnego, umieszczono tam także płyty nagrobne z
odległego o ok. 70 km Czempinia (cmentarza ewangelickoaugsburskiego).
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Grobowiec i obelisk Jana Wilhelma Kassyusza
Jan Wilhelm Kassyusz - Pastor Orzeszkowa i działacza Komitetu
Narodowego 1848 roku. Pochodził on z rodziny czeskiej, która
osiadła w Wielkopolsce pod koniec XVII wieku. W wieku 17 lat
wstąpił na uniwersytet we Frankfurcie nad Odrą, na studia
teologiczne. Studiował także filologię w Heidelbergu. W 1810 r.
został pastorem w Orzeszkowie. Uczył on jednocześnie
w gimnazjum pruskim w Poznaniu. Ze względu na patriotyczne
nastawienie, często nie on ukrywał niechęci do działań
pruskiego okupanta, co przez długi czas utrudniało mu awans.
Kassyusz uzyskał w końcu tytuł profesora literatury starożytnej.
Na wiadomość o wybuchu rewolucji przybył on do Poznania i
pracował w komitecie narodowym. Do Berlina pojechał z
własnej incjatywy, aby być pomocnym delegacji ludu
wielkopolskiego. Kassyusz, poza działalnością duszpasterską,
dydaktyczną i polityczną, interesował się również historią.
Myślał o założeniu muzeum przy gimnazjum poznańskim.
Zbierał również przez długi czas materiał do historii braci
czeskich w Wielkopolsce.
Żeliwny obelisk został ufundowany przez mieszkańców
Księstwa Poznańskiego, za sprawą Karola Libelta.

Nagrobek Karola Bogumiła Diehla
Karol Bogumił Diehl - pastor parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie, a następnie senior generalny kościoła
ewangelicko-reformowanego i prezes generalny Konsystorza Ewangelickiego Królestwa Polskiego. Dziełem jego
życia było zjednoczenie protestantów na ziemiach polskich. W 1828 roku udało mu się powołać wspólny Konsystorz
Generalny dla wyznań ewangelicko-augsburskiego i ewangelicko-reformowanego. W momencie wybuchu powstania
listopadowego, przybył on do Wielkopolski, aby organizować pomoc dla walczących. W Wielkopolsce zaskoczyła go
śmierć i pochowany został na cmentarzu orzeszkowskim, co również było wyrazem nastawienia patriotycznego
Kassyusza, który wyraził zgodę na ten pogrzeb. Diehl prosił wprawdzie o przeniesienie jego serca do Warszawy, co
nigdy nie nastąpiło.
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Grobowiec Bronikowskich herbu Oppeln
Jest on usytuowany naprzeciwko bramy
cmentarnej, na końcu głównej alei. Rodzina
Bronikowskich, pochodziła z łużyckiego rodu
Ramszów z Oppeln koło Lübau, który po koniec
XIV wieku pojawił się w Wielkopolsce,
przyjmując nazwisko od przejętej przez nią wsi
Bronikowo.
Andrzej
Bronikowski
był
właścicielem
Orzeszkowa
i
patronem
tamtejszego zboru w początkach XVIII wieku,
bronił on prawa braciom czeskim odprawiania w
tym miejscu nabożeństw.
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Nagrobek rodziny Kurnatowskich herbu
Łodzia
Jest to grobowiec w kształcie ażurowej
ściany ujętej w dwa pilastry, zwieńczone
sterczynami.
Kurnatowscy
używali
własnego przydomku rodowego „z Bytynia”.
Należały do nich, w różnych okresach czasu,
majątki w Kurnatowicach, Orzeszkowie,
Charcicach i Chalinie.

Pomnik Adama Kurnatowskiego
Kolejny
przedstawiciel
rodziny
Kurnatowskich.
Poświęcony jest mu osobny pomnik, w kształcie ściętego
obelisku. Czworościanu składający się z czterech
metalowych płyt z inskrypcjami, ustawionymi na
metalowej, profilowanej bazie, zwieńczonej metalową
pokrywą w postaci czterech dwuspadowych daszków
tworzących trójkątne naczółki nad każdą z płyt.

Na terenie cmentarza w Orzeszkowie znajdują się również
dwa grobowce w postaci katakumby, jednak bez zachowanych
inskrypcji. Mamy również do czynienia z kilkoma
zniszczonymi płytami nagrobnymi (część z nich pochodzi z
samego Orzeszkowa, część z cmentarza ewangelickoaugsburskiego w Czempiniu).
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