Wehikułem czasu 500 lat w przeszłość * 3 lipca 2010
Rajd wielkopolskim szlakiem Ambrożego Pampowskiego * PTTK Konin
Wehikułem czasu wyruszyli 3 lipca 2010 r. uczestnicy rajdu szlakiem
Ambrożego Pampowskiego, starosty konińskiego, kolskiego, generalnego
wielkopolskiego etc. Guzik teleportacji nacisnął Jerzy Łojko. Jaka dzień? 9 XII
1492. Wielka radość w Koninie! Po blisko rocznej podróży do Rzymu, Wenecji,
Neapolu i Linzu wraca Ambroży Pampowski do oczekującej na zamku rodziny.
Kolejna teleportacja. Jest data 14 III 1489, miasto Pyzdry. Zofia Pampowska
rodzi syna Jana w "słonecznych Pyzdrach". Hic natus est michi filius Johannes
in ortu solis in Pysdry zapisał na kartach Kalendarza astronomicznego
Ambroży Pampowski. Jak mógł wyglądać zamek kazimierzowski w Pyzdrach
i gdzie odbywały się sądy starościńskie pokazał w Muzeum Regionalnym w
Pyzdrach Michał Czerniak, dyrektor placówki. Obecność Pampowskiego w
Pyzdrach potwierdzona jest w dokumentach 17 razy! Jerzy Łojko, koniński
historyk i dociekliwy poszukiwacz źródeł historycznych, naświetlił funkcje
starosty i związki Pyzdr z Koninem. Środa Wielkopolska. Starostwo średzkie
Ambroży Pampowski wykupił za zgodą króla Kazimierza Jagiellończyka w 1484 r.
i traktował Środę jak podpoznańską rezydencję. W swoim testamencie
Pampowski zaznaczył, że chce być pochowany przy ołtarzu wielkim w średzkiej
kolegiacie, w krypcie wykonanej w miejscu rozdzielania komunii świętej. Krypta
ma być przykryta płytą z wyrytymi herbami i napisem. Płyta zachowała się do
dnia dzisiejszego. Dębno nad Wartą. Stąd pochodziła I żona Ambrożego, Zofia,
dziedziczka fortuny rodu Kotów. Murowany kościół w Dębnie ufundował roku
Pańskiego 1447 Wincenty Kot (1395-1448), Arcybiskup Gnieźnieński i Prymas,
stryj Zofii z Kotów Pampowskiej. Ksiądz proboszcz Jacek Toś z dumą pokazał
mury świątyni i cegły z wyrytymi napisami, które nikomu nie przeszkadzają.
Zainteresowanie wzbudził oryginalny pruski reper z wysokością 73,169 m.
Ambroży Pampowski w 1496 r. ufundował dla kościoła w Dębnie ołtarz (poliptyk),
upamiętniający żonę Zofię z Dębna. Losy ołtarza były skomplikowane, obecnie
zachowany obraz główny i predella znajdują się w Muzeum Archidiecezjalnym w
Poznaniu. Dzięki zdolnościom Jerzego Łojko Ambroży i Zofia stanęli przed nami
jak żywi (na kopii starego obrazu). Pępowo to wieś, w której urodził się Ambroży
Pampowski i skąd wraz z bratem Janem wyjechał po nauki na Uniwersytet
Krakowski w 1457 r. W restauracji "Włościańska" nastąpiła krótka przerwa
regeneracyjna. W pobliskim budynku Centrum Rozwoju Gminy Pępowo
przygotowano wykład o Pępowie, Koninie i wspólnych dziejach. Wykładowcą był
Jerzy Łojko, który w archiwach odnalazł sensacyjne dokumenty o parafii i
majątku Chocieszewice - Pępowo. Jarosław Lisiecki, prezes CRG Pępowo
i działacz LGD "Gościnna Wielkopolska", ugościł zebranych miejscowym plackiem
i przekazał informatory o zabytkach. W kościele pw. św. Jadwigi w Pępowie
zachowały się nagrobki i epitafia Konarzewskich i Mycielskich. Ostatnim starostą
konińskim był Józef Mycielski, właściciel klucza tuliszkowskiego. Ksiądz proboszcz
Henryk Szwarc zwrócił uwagę na portret fundatora kościoła - Andrzeja Konarzewskiego.
Pałac w Chocieszewicach (obecnie Pępowo) http://www.palacpepowo.pl/
kultywuje tradycje polskich właścicieli i pamięta o Adolfie Hensamannie, jednym
z twórców Hakaty, którego ród władał majątkiem do końca II wojny światowej.
Gościnni gospodarze pałacu w Pępowie zaprosili w swoje podwoje. Zapisy z
pamiętnika Ambrożego o drugiej żonie, Annie z Grodźca, odczytał Jerzy Łojko.
O 19:15 wehikuł czasu przeniósł uczestników wycieczki na powrót w XXI wiek.
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