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h i s t o r i a ,  l u d z i e

N a s i  R a d n i

Przechodz¹c obok  Szko³y Pod-
stawowej nr 1, ma³o kto zwraca
uwagê na mocno zaniedban¹ figur-
kê, wkomponowan¹ w stoj¹cy na-
przeciw eklektyczny budynek.
Z wysoko�ci pierwszego piêtra spo-
gl¹da na przechodz¹cych zamy�lo-
na postaæ. U szczytu gmachu wid-
nieje tak¿e co� na kszta³t s³oñca,
z gêsto rozchodz¹cymi siê promie-
niami, po�rodku którego znajduje
siê postaæ (anio³?). Ca³o�æ sprawia
wra¿enie dzie³a zapomnianego i od
wielu lat nie konserwowanego. Pro-
blem figurki bardzo mnie zaintere-
sowa³. Mimo jednak przewertowa-

nia ró¿norakich �róde³ nie znala-
z³em o niej ¿adnych wiadomo�ci.
W przedwojennych dokumentach
brak informacji na temat uroczysto-
�ci wstawienia figury, po�wiêcenia
jej, czy odbywanych nabo¿eñstw.
Powa¿nie ruszona zêbem czasu,
czy raczej powa¿nie zabrudzona,
sprawia³a problem w ustaleniu,
kogo przedstawia.

Patron dzieci, ¿eglarzy i jeñców
Wobec braku �róde³ pisanych,

próbowa³em wyja�niæ tajemnicê fi-
gurki, pytaj¹c ludzi mog¹cych mieæ
informacje na ten temat. Jednak
zarówno �starzy gostyniacy�, jak
i osoby zwi¹zane z histori¹ regio-
naln¹ nie potrafili udzieliæ mi od-
powiedzi. Pada³y ró¿ne domys³y:
od �w. Józefa po �w. Stanis³awa.
Pó³torametrowa figurka osoby du-
chownej, trzymaj¹cej w d³oni laskê
biskupi¹, bardzo przypomina po-
dobne rze�by, stoj¹ce po obu stro-
nach g³ównego o³tarza gostyñskiej
Fary. Znawcy sztuki pytani o mo¿-
liw¹ datacjê figurki stwierdzali, ¿e
bardzo trudno okre�liæ jej wiek.

Tajemnicza figurka
Na frontowej �cianie Powiatowego Urzêdu Pracy znajduje siê niewielkie wg³êbienie.

Wewn¹trz jest umieszczona figurka �wiêtego. Nikt nie wie, jak tam siê znalaz³a.

Wyobra¿enie szat jest charaktery-
styczne dla �redniowiecza. Wów-
czas to poprzez u³o¿enie fa³d p³asz-
cza starano siê ukryæ niedoci¹gniê-
cia w odzwierciedlaniu budowy
cia³a. Tak¿e wiele innych szczegó-
³ów wskazuje na �redniowieczne
pochodzenie dzie³a, m.in. ukazywa-
nie jedynie czê�ci cia³a � d³oni, twa-
rzy, stóp. Z drugiej strony, mo¿e to
byæ rze�ba pó�niejsza wzoruj¹ca siê
na sztuce XV � XVI-wiecznej. Ni-
gdzie jednak nie mog³em znale�æ
informacji, kogo przedstawia ta-
jemnicza postaæ. Pomocy udzieli³
mi dopiero ks. proboszcz Artur

Przyby³. Postaæ przedstawion¹ na
budynku rozpozna³ jako �wiêtego
Miko³aja. Wskazówk¹ by³y pewne
elementy rze�by: strój biskupa
i dzieci w koszyku, po lewej stro-
nie stoj¹cej figury. - �wiêty ten by³
patronem sierot, biednych, a tak¿e
ubogich panien na wydaniu - t³u-
maczy³ ks. kanonik. Ma³o jest pew-
nych faktów z ¿ycia tego �wiêtego.
Wiadomo, ¿e w pocz¹tkach IV wie-
ku by³ biskupem Miry w Azji
Mniejszej. Dzi� uwa¿any jest tak-
¿e za patrona dzieci, ¿eglarzy i jeñ-
ców.

Wielka warto�æ historyczna?
Pomimo rozwi¹zania problemu,

kogo przedstawia figurka, tajemni-
c¹ pozostaje nadal jej pochodzenie.
Dlaczego umieszczono j¹ w tak nie-
typowym miejscu � pomiêdzy dwo-
ma oknami budynku? Kto i z jakie-
go materia³u, wykona³ to dzie³o?
W trakcie rozmowy  ks. proboszcz
wysun¹³ hipotezê, ¿e figura ta po-
chodziæ mo¿e z gostyñskiej fary.
Datuj¹c wiek budynku na prze³om
XIX\XX wieku mo¿na skojarzyæ,

¿e w tym czasie rozpoczêto prace
we  farze. Ówczesny proboszcz, ks.
Emil Jackowski, przeprowadzi³
w 1901 roku gruntowny remont
wnêtrza ko�cio³a. Zlikwidowano
wówczas m.in. szereg o³tarzy, któ-
re znajdowa³y siê przy ka¿dym fi-
larze. Ich utrzymaniem mia³y zaj-
mowaæ siê dawniej cechy - te jed-
nak nie zawsze potrafi³y finansowo
podo³aæ zobowi¹zaniom. - Byæ
mo¿e by³ w starej Farze o³tarz �wiê-
tego Miko³aja � mówi ks. Artur
Przyby³. - �wiêty ten by³ bardzo
czczony, a w �redniowieczu nale¿a³
do tak zwanych 14 orêdowników.
O³tarz rozebrano, a figurkê byæ
mo¿e wstawiono tutaj. Je¿eli hipo-
teza ta, okaza³aby siê prawd¹, (po-
dobna figurka stoi w Farze przy jed-
nym z filarów), tajemnicza postaæ
�wiêtego Miko³aja by³aby starsza,
ni¿ dot¹d przypuszczano. Wówczas
okazaæ siê mo¿e, ¿e rze�ba ma wiel-
k¹ warto�æ historyczn¹.

100 czy 700 lat?
Pomocne w oznaczeniu datacji

figurki, by³oby ustalenie wieku bu-
dynku, na którym jest umieszczo-
na. Je¿eli zosta³ on ukoñczony
przed 1901 rokiem, wówczas hipo-
teza o przeniesieniu figury ze sta-
rego, gostyñskiego ko�cio³a mo¿e
nie znale�æ potwierdzenia. W gma-
chu zbudowanym przed rozpoczê-
ciem likwidacji o³tarzy w ko�ciele
�wiêtej Ma³gorzaty, nie mog³a znaj-
dowaæ siê figurka z fary. Odszuka-
³em w �ród³ach informacjê, ¿e o bu-
dynek ten toczy³y siê spory miêdzy
parafi¹ gostyñsk¹, a starogostyñsk¹,
uregulowane dopiero w 1909 roku.
Czy parafia gostyñska zarz¹dza³a
wcze�niej budynkiem? Tutaj rów-
nie¿ sprawa nie jest do koñca wy-
ja�niona.

Mo¿na tak¿e wysun¹æ dwie
inne hipotezy. Byæ mo¿e budynek
powsta³ wed³ug planu z wnêk¹,
w której umieszczono specjalnie
dla tego gmachu wykonan¹ figur-
kê. Wówczas rze�ba pochodzi³aby
z koñca XIX wieku. Tutaj nasuwa
siê jednak pytanie: dlaczego aku-
rat �wiêty Miko³aj?  Nie przetrzy-
mywano tutaj jeñców, nie by³o
domu dziecka, nie mówi¹c ju¿
o zwi¹zkach Gostynia z ¿eglar-
stwem. A przecie¿ �wiêty by³ pa-
tronem zwi¹zanym w³a�nie z dzieæ-
mi, ¿eglarzami i opiek¹ nad jeñca-
mi. Równie¿ styl artystyczny nie
w pe³ni pokrywa siê z panuj¹cymi
wówczas w sztuce trendami. A jed-
nak ksi¹dz proboszcz zwróci³ uwa-
gê na fakt, ¿e �wiêty Miko³aj by³
tak¿e patronem biednych. Figurka
pochodziæ wiêc mo¿e z XIX wie-
ku, lub te¿.... z istniej¹cej od
1301 roku fundacji Szpitala Ducha
�wiêtego!

Jaki by³by wówczas jej wiek?
Dlaczego figurkê mo¿na skojarzyæ
ze szpitalem? Czy w budynku stra-
szy? O tym w nastêpnym numerze.

GRZEGORZ SKORUPSKI

Zdzis³aw Kowalczyk
Urodzi³ siê 1 maja 1942 r.

w Krotoszynie, ma 57 lat. ̄ ona Ka-
zimiera nie pracuje od kilku ju¿ lat,
a dwie córki za³o¿y³y ju¿ w³asne
rodziny.  Z wykszta³cenia jest tech-
nikiem weterynarii. W zdobytym
zawodzie pracuje od 1 lipca
1961 r. Od tego te¿ roku mieszka
w Pogorzeli. Obowi¹zki radnego
pe³ni ju¿ trzeci¹ kadencjê. - W po-
przednich dwóch kadencjach by³em
przewodnicz¹cym Rady Miasta, te-
raz jestem jej cz³onkiem i zarazem
burmistrzem MiG Pogorzela - t³u-
maczy Zdzis³aw Kowalczyk.
- Chcia³bym, aby nasza gmina po-
woli, ale systematycznie rozwija³a

siê. Zale¿y mi te¿ na �czystej� gmi-
nie.

W wyborach do rady startowa³
z ramienia Polskiego Stronnictwa
Ludowego, którego has³em prze-
wodnim by³o: �Obud�my siê wszy-
scy w innej Polsce�. - Has³o to mia-
³o oznaczaæ, ¿e wszyscy bêdziemy
samorz¹dni i sami bêdziemy o so-
bie decydowaæ - wspomina.

Interesuje siê sportem, ale w do-
brym wydaniu, najlepiej zawodo-
wym. Sam kiedy� uprawia³ wyczy-
nowo pi³kê no¿n¹, koszykówkê,
a w szkole �redniej rzut kul¹.

Ceni ludzi prawdomównych,
szczerych, otwartych i tych, którzy
stawiaj¹ przed sob¹ zadania wiêk-
sze od swoich mo¿liwo�ci. �Je¿eli
chce siê poprawiaæ �wiat, najlepiej
zacz¹æ od siebie, by ciê szanowa-
no, szanuj sam siebie�- to my�li,
wed³ug których stara siê postêpo-
waæ w ¿yciu.

Na wakacje wyje¿d¿a w miarê
mo¿liwo�ci kilka razy w roku. Ze
wzglêdu na zdrowie ¿ony i swoje
najczê�ciej wypoczywa nad mo-
rzem, lecz ostatnio by³ w Bieszcza-
dach. (£.F.)

Pielêgniarkom z Oddzia³u Chirurgii Dzieciêcej
oraz ca³emu personelowi szpitala w Gostyniu,

za okazan¹ pomoc w czasie choroby
mojej ¯ony

�p. KAZIMIERY GRZEMPOWSKIEJ
serdeczne podziêkowania

sk³ada M¹¿

Wszystkim, którzy dzielili smutek i ¿al, okazali
serca i pomoc w bolesnych dla nas chwilach,
ksiêdzu proboszczowi parafi �w. Ma³gorzaty

z Gostynia, krewnym, przyjacio³om, delegacjom,
s¹siadom, znajomym, za modlitwê, z³o¿one

wieñce i kwiaty oraz udzia³ w ostatnim po¿egnaniu
Kochanej ¯ony i Matki

�p. KAZIMIERY GRZEMPOWSKIEJ
serdeczne podziêkowania sk³ada

M¹¿ z Synami

Jan Niedziela
Jest radnym trzeci¹ kadencjê.

Zdoby³ najwiêcej g³osów w gminie
Piaski. Ostatnio startowa³ z grupy
samorz¹dowej. W gminie pe³ni
funkcjê spo³ecznego zastêpcy wój-
ta. Jest tak¿e przewodnicz¹cym Ko-
misji O�wiaty, Zdrowia, Sportu
i Kultury.

Ma 50 lat. Jest ¿onaty. ¯ona le-
karka, pracuje w o�rodku zdrowia
w Piaskach. Ma trójkê dzieci: Jaro-
s³aw � 23 lata, studiuje weteryna-
riê; Anna ma 22 lata i studiuje hi-
storiê; Bogumi³a jest w klasie ma-
turalnej w Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym w Gostyniu.

Jan Niedziela ukoñczy³ Akade-
miê Wychowania Fizycznego we
Wroc³awiu. Od 30 lat pracuje
w szkole - najpierw w Rawiczu, te-
raz w Grabonogu. Interesuje siê re-
gionalistyk¹ � zw³aszcza XIX i XX
wiekiem na Ziemi Piaskowskiej.

Wakacje spêdza w domu, maj-
sterkuj¹c. My�l przewodnia, która
go prowadzi: - Przej�æ przez ¿ycie
uczciwie i na koñcu ¿ycia spojrzeæ
sobie w twarz � mówi Jan
Niedziela. (H.K.)

* * *

Figurka �w. Miko³aja na budynku Powiatowego Urzêdu Pracy w Gostyniu.


