
[ 10 ] PRZEGLĄD OSIECKI

O poŜarze i o duchach
Zacznijmy jednak od rocznicy.

Na początku marca bowiem minęło
26 lat od czasu pożaru, jaki trawił
klasztor. Wiele osób pamięta datę
6 marca 1984 roku, była to środa
popielcowa. Wtedy w okolicach
ołtarza głównego w kościele klasz-
tornym wybuchł pożar. Płonęło ora-
torium – miejsce modlitw braci
zakonnych, doszczętnie spłonął też
zegar umieszczony na ołtarzu, dym
zniszczył wnętrze kościoła. Jednak
najbardziej wymownym skutkiem
tej tragedii była postać Jezusa
ukrzyżowanego. Płomienie strawiły
figurę. Postanowiono nie odrestau-
rowywać postaci. Od czasu pożaru
w oratorium na krzyżu wisi Chrys-
tus bez rąk. Spalone ręce zostały
umieszczone w specjalnych pół-
kach, po bokach figury. „Przema-
wiają” w ten sposób do modlących.
Prace remontowe, przywracające
dawną świetność wnętrz trwały
ponad dwa lata.

- Szczęście w nieszczęściu –
mówili niektórzy, bo podczas prac
renowacyjnych odkryto kilka malo-
wideł ściennych, które przez setki
lat ukryte były pod warstwą tynku i
farby. 

Odkryto je przypadkiem, kiedy
odpadł kawałek tynku, pojawiła się
kolorowa farba. Wtedy już było wia-
domo, że coś się pod tą warstwą
kryje. Rozpoczęto odkrywanie ma-
lowideł. Pierwsza ukazała się
święta Koleta, potem Klara, Piotr z
Alkantary, św. Bonawentura, styg-
maty św. Franciszka. Wszystko co
zobaczymy spojrzawszy na sufit
nad ołtarzem jest widoczne dopiero
od czasów remontu po pożarze.
Pozostały jeszcze nieodkryte ma-
lowidła nad oratorium. Te są do
dziś niewidoczne, bo remont roz-
poczęto od najbardziej spalonej
części wtedy jeszcze nie było wia-
domo, że coś pod warstwą tynku
mogło się ukryć. Przeprowadzenie
takich prac wiąże się z kosztami,
dlatego nie wiadomo któremu po-
koleniu będzie dane obejrzeć co
się kryje pod warstwą tynku i farby. 

Malowidła to nie wszystko, co
owiane w klasztorze tajemnicą.
Ludzi od wieków ciekawiło to co
nieznane. A takie, nie do końca
oswojone, pojawiało się co jakiś
czas w murach klasztoru i podobno
pojawia do dziś. Ojciec Edward
Frankiewicz w swoich monogra-
fiach opisywał pewną ciekawą his-
torię. Według jego relacji na
korytarzach klasztornych pojawiała
się postać mnicha w kapturze,
który szedł w stronę biblioteki. Nie-
znany zakonnikom mnich wzbu-

Tym razem w cyklicznym odcinku historii klasztoru będzie trochę strasznie, trochę mroczno i tragicznie. Wspomnimy też ma-
lowidła, które przez 200 lat były niedostępne ludzkim oczom.

dzał zainteresowanie i trwogę.
Wiedzieli, że ten „obcy” współbrat
jest widmem. Jeden z odważniej-
szych braci postanowił sprawdzić,
co się za tym duchem kryje. Po-
szedł więc za mnichem do biblio-
teki i zobaczył, że duch wyciąga
rękę i wskazuje na regał z zapisa-
nymi intencjami mszalnymi. Na-
stępnego dnia zapiski zostały
dokładnie sprawdzone i okazało
się, że kilka zamówionych mszy nie
zostało odprawionych. Niedopat-
rzenie, czy uchybienie zostało
czym prędzej naprawione i ów
mnich więcej się nie pojawił. Cho-
ciaż… podobno podczas wojny
stacjonujący w klasztorze żołnierze
niemieccy kilkakrotnie widzieli po-
dążającego korytarzem mnicha,
podobno byli przerażeni. A zakon-
nik z pewnością pojawiał się, by
strzec świętości tego miejsca i nie
wiadomo, czy było to to samo
widmo, które opisywał ojciec Fran-
kiewicz. Te spirytualne wydarzenia
potwierdziły też więźniarki, dla któ-
rych podczas II wojny światowej
klasztor był schronieniem. 

W starych murach zamków, pa-
łaców, klasztorów zawsze lubiły po-
jawiać się tajemnicze postaci,
dlatego niektórzy ze współczes-
nych mieszkańców klasztoru,
szczególnie nowicjuszy nie lubią
odwiedzać niektórych pomiesz-
czeń. Mówią, że czasem wieczo-
rem, na korytarzu słychać kroki,
choć nikt nie idzie, czasem można
usłyszeć jak otwierają się drzwi,
czy okna, które tak naprawdę po-
zostają zamknięte… 

ALDONA KORBIK 
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DRUK: Transmar Leszno

Nadeszła wiosna, dla pań pora na
„odnowienie” i odświeżenie swojego wi-
zerunku. Warto zadbać o wygląd cery,
bo skóra po zimie wymaga odpowied-
niej pielęgnacji i regeneracji. Radzimy
zatem wybrać się do gabinetów kos-
metycznych i zafundować sobie odro-
binę relaksu. 

Wiosną najpopularniejszym zabie-
giem w gabinecie kosmetycznym jest
manualne oczyszczanie skóry oraz
coraz popularniejsze złuszczanie, do
którego należą mikrodermabrazja,
kwasy AHA oraz ultradźwięki. Zabiegi
te mają na celu usuniecie brudu, kurzu,
bakterii, środków pielęgnacyjnych, zro-
gowaciałego naskórka oraz zmian
skórnych takich jak zaskórniaki, pro-
saki.

Jednym z najważniejszych etapów
poprzedzających zabieg oczyszczania
jest dobre zdiagnozowanie cery klienta
oraz ocena zmian zachodzących w
skórze np. czy występują zaskórniaki,
rozszerzone pory oraz naczynia krwio-
nośne czy też stany zapalne, które są
przeciwwskazaniem do manualnego
oczyszczenia cery, ponieważ mogą po-
zostawiać nieprzyjemne blizny. Tak
więc, zabieg manualnego oczyszczania
skóry, można wykonać w przypadku
występowania zaskórniaków oraz pro-
saków nadających się do usunięcia. 

Natomiast zabiegi złuszczania po-
legają na usunięciu zrogowaciałej
warstwy naskórka, który otwiera drogę
aktywnym składnikom zawartym w pre-
paratach pielęgnujących i regenerują-
cych.

Mikrodermabrazja to bezigłowa i
bezkrwawa metoda ścierania kolejnych
warstw naskórka aż do uzyskania wy-
raźnego wygładzenia i odświeżenia
skóry, poprawienia kolorytu i elastycz-
ności, usunięcia przebarwień i wygła-
dzenia zmarszczek, zwężenia
rozszerzonych porów, redukcji rozstę-
pów blizn i bliznowców.

Zabieg z kwasami AHA przezna-
czony jest głównie dla skór trądziko-
wych i tłustych. Zmniejsza łojotok,
likwiduje zaskórniaki, oczyszcza i do-
myka pory skóry, wygładza blizny i sty-
muluje syntezę kolagenu.

Ultradźwięki to zabieg polegający
na oczyszczeniu skóry poprzez fale ul-
tradźwiękowe pozwala więc na do-
kładne usunięcie nadmiaru sebum z
porów i pozbycie się zrogowaciałego
naskórka. Zabieg ten pozwala na głę-
boką regenerację skóry poprzez błys-
kawiczne jej odnowienie oraz
oczyszczenie na dużej głębokości.

Zabiegi złuszczania mogą być wy-
konywane nawet przy skórach bardzo
wrażliwych oraz naczyniowych. 
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