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Zapomniane nekropolie
Zbli¿aj¹cy siê Dzieñ Wszystkich Œwiêtych sk³ania do zadumy. Odwiedzamy cmentarze obecnie istniej¹ce, jednak niewielu wie, gdzie cmentarze znajdowa³y siê niegdyœ w Gostyniu.
Na przestrzeni ponad siedemset-letniej historii Gostynia odnotowano istnienie oœmiu miejsc zbiorowego pochówku. Wiêkszoœæ
z nich powstawa³a przy istniej¹cych
wówczas obiektach sakralnych.
Pierwszy cmentarz znajdowa³ siê
przy koœciele Œwiêtego Ducha, zlokalizowano go na tzw. „wiêkszym
przedmieœciu” - obecnie naro¿nik
pomiêdzy deptakiem a ulic¹ Kacz¹.
Musia³ to byæ du¿y jak na owe czasy obiekt, jako ¿e posiada³ dzwonnicê i kostnicê. Po po¿arze koœcio³a i szpitala w 1788 roku zaprzestano korzystaæ z tego miejsca jako
cmentarza. Brak danych Ÿród³owych na temat przeniesienia zw³ok
w inne miejsce. W XIX wieku
zrównano teren, nie wykopuj¹c grobów. Z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa mo¿na stwierdziæ, ¿e spaceruj¹c dziœ deptakiem w okolicach
ulicy Kaczej, kroczymy ponad le¿¹cymi w ziemi szcz¹tkami ludzkimi! Dziœ zdziwienie mo¿e budziæ
fakt, ¿e wraz z likwidacj¹ cmentarza nie przeniesiono zw³ok.

Przy farze
Pozosta³y natomiast œlady po innym starym cmentarzu przykoœcielnym - zlokalizowanym przy Farze.
Podczas prac remontowych w 1901
roku odkryto p³askie trumny
wzd³u¿ ca³ej nawy g³ównej. W œredniowieczu czêsto chowano zmar³ych pod posadzk¹ koœcio³a, aby
wchodz¹cy mogli deptaæ ich miejsce pochowku. Mia³ to byæ wyraz
pokory wobec bliŸnich i Boga.
Wszystkie znalezione trumny zosta³y spalone, a koœci pochowano
na cmentarzu. Dziœ wchodz¹c do
gostyñskiej Fary, stoj¹c w nawie
g³ównej mo¿emy byæ pewni ¿e pod
naszymi nogami nie le¿¹ szcz¹tki
ludzkie. Jednak w niektórych miejscach koœcio³a trumny ze zw³okami znajduj¹ siê nadal. Po oderwaniu pod³ogi pod prezbiterium
w 1901 roku dokonano jeszcze ciekawszego odkrycia. Znaleziono
pionowe drzwi po uniesieniu których, ukaza³y siê ceglane, gotyckie
schody. Prowadzi³y one do trzech
komór grobowych. W ka¿dej
z nich, wielkoœci oko³o 15 – 20 metrów kwadratowych, mieœci³o siê
wiele trumien. Tutaj spoczywali
zas³u¿eni gostynianie. Znaleziono
tak¿e wejœcie do podziemnego pojedynczego grobu z piêknie wykonana trumn¹ (z jednego pnia drzewa!) bogato ubranego cz³owieka.
By³ to zapewne jeden ze znacz¹cych fundatorów lub patronów koœcio³a. Masowe groby zamurowano, nadal wiêc pozostaj¹ pod prezbiterium. Natomiast pojedyncz¹
komorê, w obawie przed zapadniêciem siê posadzki zasypano piaskiem, szcz¹tki zaœ pochowano na
cmentarzu. Oczywiœcie pod³oga
koœcio³a nie wystarcza³a by zapewniæ miejsce pochówku dla wszyst6

kich mieszkañców parafii. Dlatego
te¿ istnia³ przy Farze cmentarz od
strony pó³nocnej i wschodniej.
Funkcjonowa³ on a¿ do koñca XIX
wieku, a zlikwidowany zosta³ w latach trzydziestych naszego wieku.
Jego pozosta³oœci¹ jest mocno dziœ
zniszczony grobowiec mieszczañskiej rodziny aptekarzy Rude oraz
stare tablice nagrobne i upamiêtniaj¹ce powstania narodowe.

Droga do Goli
Inny cmentarz przykoœcielny
istnia³ w XVIII wieku, przy zbudowanym jako wotum za ocalenie
mieszkañców Gostynia od zarazy,
koœciele œw. Rozalii. Morowe powietrze, które panowa³o przez ponad cztery lata (1708-1712), by³o
najbardziej dotkliw¹ epidemi¹
w historii miasta. Czarna œmieræ zabra³a oko³o 50 % do 67 % mieszkañców Gostynia. Ludnoœæ ucieka³a przed epidemi¹ na wieœ, co jednak powodowa³o rozszerzanie siê
zasiêgu choroby. Ju¿ w 1708 roku
liczba zgonów by³a tak wielka, ¿e
przestano chowaæ zmar³ych na
cmentarzach, grzebi¹c ich po prostu na polach i w ogródkach. Aby
zmniejszyæ zasiêg epidemii stosowano ró¿ne œrodki. Decyzj¹ w³adz
miejskich, chorych wywo¿ono
z miasta do lasu w kierunku Goli.
Tutaj odseparowani od najbli¿szych, zara¿eni choler¹ umierali
w otoczeniu ludzi, podobnie jak oni
„skazanych na œmieræ”. W ci¹gu
czterech lat „morowe powietrze”
zabra³o od 500 do 700 osób. Byæ
mo¿e oko³o stu wypêdzonych
z miasta decyzj¹ w³adz, zmar³o
w lasku na peryferiach Gostynia.
Zaraza usta³a w 1712 roku, kiedy
to „zabrak³o ju¿ ludzi do umierania”, jak zapisano w parafialnej
ksiêdze zgonów. W lasku – miejscu zes³ania chorych na cholerê –
wdziêczni za ocalenie mieszkañcy
Gostynia, postawili koœció³, przy
którym zlokalizowany by³ cmentarz. Nie by on wielki – nie posiada³ nawet ogrodzenia. Pamiêæ
o ofiarach cholery umar³a wraz
z tymi, co ocaleli. Drewniany koœció³ek jak i otaczaj¹cy go cmentarz szybko uleg³ zniszczeniu. Jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹ w tym
miejscu (droga do Goli, koniec
Osiedla Tysi¹clecia) znajdowa³a siê
figura przydro¿na, zniszczona póŸniej przez Niemców. Dziœ przeje¿d¿aj¹c szos¹ do Goli, nie zdajemy sobie sprawy, ¿e mijamy zapomnian¹ nekropoliê sprzed 200 laty.
Szcz¹tki ofiar epidemii do dziœ
znajduj¹ siê w tym miejscu. Byæ
mo¿e rozwój Gostynia w kierunku
drogi do Leszna zak³óci spokój
zmar³ym.

Œwiêta Góra
Inna zapomniana nekropolia
zlokalizowana by³a przy starym koœciele pod wezwaniem Nawiedze-

nia Najœwiêtszej Marii Panny i œw.
Franciszka znajduj¹cym siê jeszcze
w XVII wieku na Œwiêtej Górze.
Istnia³ tam cmentarz z kostnic¹
i dzwonnica. W wybudowanej tam
na prze³omie XVII/XVIII wieku
bazylice znajduj¹ siê podziemia
z trumnami fundatorów, ksiê¿y oraz
osób zwi¹zanych z zakonem. Po
II wojnie œwiatowej przy œwi¹tyni
za³o¿ono nowy cmentarz, na którym spoczywaj¹ ksiê¿a i siostry zakonne. Warto w tym miejscy dodaæ,
¿e w tych okolicach znajdowa³o siê
równie¿ prastare pogañskie cmentarzysko.

Pod sto³ówk¹
Starsi mieszkañcy Gostynia pamiêtaj¹ zapewne cmentarz przy Cukrowni. Powsta³ on prawdopodobnie na pocz¹tku XIX wieku, po po¿arze Gostynia w 1811 roku. Wówczas to dokonano przebudowy miasta, a na peryferiach wyznaczono
miejsce na cmentarz. Grzebano na
nim zmar³ych przez oko³o 100 lat.
Zniszczony zosta³ przez okupanta
w czasie II wojny œwiatowej. Podczas prac drogowych Niemcy usunêli tablice nagrobne pozostawiaj¹c jednak trumny w miejscu,
w którym zosta³y z³o¿one. W drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych
przypadkowo odkopano czêœæ
cmentarza. Niezabezpieczone koœci
le¿a³y przez parê dni pozostawione na ¿er gostyñskich poszukiwaczy mocnych wra¿eñ. Tu w formie
anegdoty przytoczê przypadek
pewnego, m³odego wówczas fana
grupy Black Sabbath. Po odkryciu
cmentarzyska wybra³ on siê na to
miejsce w poszukiwaniu czaszki
maj¹cej przyozdobiæ jego pokój
(sic !). Wobec faktu, ¿e spóŸni³ siê
parê dni, uda³o mu siê znaleŸæ jedynie koœæ udow¹. Przechowywa³
j¹ czas jakiœ, dopóki nie dotar³a do
niego wiadomoœæ, ¿e szcz¹tki pochodz¹ ze zbiorowej mogi³y zmar³ych w XVIII wieku na d¿umê.
M³odego zwolennika hard rocka
przerazi³ fakt, ¿e zarazki te mia³y
pozostawaæ groŸne przez 300 lat!
„Archeolog amator” natychmiast
poszed³ zakopaæ znalezion¹ koœæ,
pilnie kontroluj¹c swój stan zdrowia przez nastêpne tygodnie. Informacja o „d³ugowiecznych zarazkach” powstrzyma³a, przynajmniej
czêœciowo profanacjê starego
cmentarza przez gostyñsk¹ m³odzie¿. Dzisiaj w miejscu starego
cmentarza znajduje siê sto³ówka
cukrowni.
W dniu 1 listopada, w Œwiêto
Zmar³ych, warto spojrzeæ na wszystkie te zapomniane miejsca pochówku inaczej. Przechodz¹c obok
nieistniej¹cych dziœ cmentarzy pamiêtajmy, ¿e le¿¹ tam byæ mo¿e
nasi prapra…dziadkowie. Mijaj¹c
w tym dniu te miejsca mo¿e warto
choæ pomyœleæ „Wieczny odpoczynek…”
GRZEGORZ SKORUPSKI

listy
Du¿a plama!
Pragnê przekazaæ moje zdanie na temat posiedzenia Rady Miejskiej w
Gostyniu, które odby³o siê w dniu 17 wrzeœnia 1999 r. Zbulwersowany jestem nie
tym jakie sprawy omawiano, lecz tym o czym zapomniano (mo¿e celowo) nawet
wspomnieæ.
Posiedzenie Rady Miejskiej odby³o siê dok³adnie w 60 rocznicê agresji sowieckiej
na Polskê.
W Radzie najliczniej reprezentowanym zawodem jest zawód nauczyciela.
Znacz¹c¹ iloœæ Koalicji reprezentuje AWS. No i co Panie Radne i Panowie Radni,
bzdurne tematy potraficie poruszaæ i rozwodziæ siê w nieskoñczonoœæ. Czy
cz³onkowie Rady potrafi¹ tylko uczestniczyæ w uroczystoœciach, które by³y
œwiêtowane w PRL-u. O ile capstrzyki w zwi¹zku z agresj¹ Niemiec na Polskê (1
wrzeœnia), to dlaczego nie staæ by³o nikogo na wypowiedzenie kilku s³ów, w zwi¹zku
z agresj¹ sowieck¹, w czasie posiedzenia Rady. Dla cz³ej Rady „Du¿a Plama”.
Imiê i Nazwisko autora listu znane redakcji

***
Za poœrednictwem Waszego tygodnika, Polski Zwi¹zek Emerytów
i Rencistów Ko³o Gminne w Pêpowie sk³ada serdeczne podziêkowanie dla Firmy
Przewozowej Pana Antoniego Foltynowicza w Pogorzeli za dotacjê wycieczki
zorganizowanej przez nasz Zwi¹zek do Czêstochowy.

***
24 paŸdziernika, wieczorem zachorowa³o mi dziecko i zmuszony zosta³em
szukaæ porady lekarskiej. Po wizycie u pediatry nale¿a³o wykupiæ pilnie leki, wiêc
uda³em siê do dy¿uruj¹cej tego dnia apteki - „W Rynku”.
W kolejce pods³ysza³em narzekanie dwóch kobiet na dodatkow¹ op³atê, jak¹
pobiera apteka za sprzeda¿ leków podczas pe³nienia dy¿uru nocnego. Z
niedowierzaniem dotar³em do okienka i co?! Rzeczywiœcie! Okazuje siê, ¿e na
paragonie jest napisane „op³ata za dy¿ur: 2,50 z³”
Jestem za¿enowany. Jak mo¿na przy i tak horrendalnie wysokich cenach leków
zarobiæ jeszcze na tyn, ¿e ktoœ musi kupiæ lekarstwo w nocy. Nie jest to kaprys
cz³owieka, któremu zachcia³o siê np. piwka o pó³nocy! Gdybym móg³ przyszed³bym
w dzieñ. Nie wiem czy op³aty te pobiera tylko ta apteka, czy wszystkie. Ale temu
kto wpad³ na ten pomys³, radzi³bym go jeszcze raz przemyœleæ!
Imiê i Nazwisko autora listu znane redakcji

Nasi radni
Krzysztof Perdon
- Chcia³em zaanga¿owaæ siê
w ¿ycie gminne – mówi radny
Krzysztof Perdon, zapytany, dlaczego startowa³ w wyborach. Jest
radnym gminy Krobia z niezale¿nej listy. Pe³ni obowi¹zki przewodnicz¹cego Komisji Oœwiaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej. Twierdzi, ¿e z przekonania
jest pragmatykiem, z wyboru bezpartyjnym. – Mieszkam w najwiêkszej i najwa¿niejszej wiosce w gminie, czyli w Pudliszkach. Chcia³bym
rozwi¹zaæ problem dróg wewnêtrznych mojego osiedla – wyjaœnia.
Popiera demokracjê, gdzie ka¿dy
mo¿e wyraziæ swoje zdanie. Uwa¿a, ¿e gmina powinna skupiæ siê na
przygotowaniu w pe³ni uzbrojonego terenu na rozbudowê przemys³u.
– Rolnictwo staje siê nieop³acalne,
dlatego bardzo wa¿n¹ jest dobra
wspó³praca samorz¹du i rolników
z najwiêkszym zak³adem przetwórczym naszej gminy – Pudliszki S.A.
Jestem równie¿ za rozwojem i popraw¹ warunków dzia³alnoœci gospodarczej oraz stworzeniem odpowiednich przepisów podatkowych,
gwarantuj¹cych rozwój rzemios³a
– dodaje Krzysztof Perdon. – Myœlê, ¿e mog³oby to wydatnie obni¿yæ stopê bezrobocia w gminie
Krobia.
Ma 34 lata. Od dziesiêciu lat
pracuje w Szkole Podstawowej nr
3 w Gostyniu. Cztery lata by³ zastêpc¹ dyrektora. W bie¿¹cym roku
wygra³ konkurs na dyrektora i bêdzie nim do likwidacji placówki.
Ma wykszta³cenie wy¿sze, jest magistrem matematyki. Skoñczy³ te¿
studia podyplomowe: informatykê
na UAM i rachunkowoœæ na Aka-
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demii Ekonomicznej w Poznaniu.
- Zamierzam podj¹æ podyplomowe
studia mened¿erskie. Uwa¿am, ¿e
wszystkie umiejêtnoœci bêd¹ przydatne w przysz³oœci - mówi.
¯ona Honorata ma 29 lat i pracuje w starostwie powiatowym. Jest
zastêpc¹ naczelnika Wydzia³u Leœnictwa, Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska. Od 5 lat s¹ ma³¿eñstwem,
maj¹ trzyletniego syna Nikodema
Jest konsekwentnym i szczerym
Rakiem. Jest samokrytyczny, ale
nie lekcewa¿y zastrze¿eñ, kierowanych do niego.
- Kiedy ktoœ szczerze zwraca mi
uwagê, potrafiê przyznaæ siê do b³êdu. Ceniê osoby uczciwe i lojalne
- opowiada.
W ci¹gu piêciu lat ma³¿eñstwa
na wczasy pojecha³ z rodzin¹
pierwszy raz w tym roku. Wybra³
W³ochy. Podczas letnich weekendów odpoczywa nad jeziorem
w Boszkowie lub w Osiecznej.
Najmilej wspomina okres studiów. - Jest to pewien okres w ¿yciu ka¿dego cz³owieka, którego nie
da siê zapomnieæ. Mam kilku
sprawdzonych przyjació³ w³aœnie
z czasów studenckich - stwierdza.
Jest bardzo zaanga¿owany w
prace gminy i ma ma³o czasu na
¿ycie prywatne.
(AgFa)

