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Zagadki gostyñskiej fary - czêœæ I
Kiedy powsta³ najstarszy koœció³ w Gostyniu? Jak wygl¹da³o jego wnêtrze w wiekach œrednich? Jakie zabytki kryje kaplica œwiêtej Anny?
Najstarszym koœcio³em w Gostyniu jest gotycka fara. Do opisania jej
pocz¹tków sk³oni³ mnie prezes Civitas Christiana in¿. Zdzis³aw Kamiñski. Pisz¹c o cmentarzach gostyñskich znalaz³em informacje
o remoncie fary w pocz¹tku XX wieku. Pan Kamiñski udostêpni³ mi jednak bardzo wiele zebranych z mozo³em materia³ów. Postanowiliœmy
wspólnie zaj¹æ siê opracowaniem
publikacji na temat gostyñskiej fary.
Cykl artyku³ów prezentowaæ bêdzie
tylko powierzchowne, popularne
ujêcie tego problemu, maj¹ce na celu
zainteresowanie czytelników najstarszym gostyñskim zabytkiem.

tek rzeŸniczych (czêœæ dochodu przeznaczono dla nauczycieli). W zamian
za wspomniany zapis proboszczowie
mieli odprawiaæ raz w roku msze
w intencji N.M.P a cia³a fundatorów
spocz¹æ mia³y w koœciele lub na

Kiedy powsta³a fara?
Nie wiadomo, czy w XIII wieku
istnia³ w Gostyniu koœció³. W dokumencie erekcyjnym z 1278 roku nie
ma o nim wzmianki. Pocz¹tkowo
Gostyñ podlega³ pod probostwo starogostyñskie. Pierwsze wiadomoœci
o proboszczach gostyñskich pojawiaj¹ siê na pocz¹tku XIV wieku.
Proboszcz Prze³aw wystêpuje w Ÿród³ach w 1310 i 1315 roku, a w 1324
pojawia siê proboszcz Andrzej. Wynika z tego, ¿e byæ mo¿e istnia³ ju¿
wówczas w Gostyniu koœcio³ek pod
wezwaniem œw. Ma³gorzaty. W³aœnie w dniu tej œwiêtej przebywali
pod Gostyniem starosta wielkopolski Przybys³aw, sêdzia poznañski
Wojs³aw w towarzystwie proboszczów Gostynia i Ostrowieczna. Wiele faktów wskazuje, ¿e pierwszy koœció³ mieœci³ siê w miejscu dzisiejszego prezbiterium. To w³aœnie
w prezbiterium znajduje siê najstarsza ceg³a z dat¹ 1320. Wed³ug opracowania proboszcza parafii Œwiêtej
Ma³gorzaty z prze³omu XIX/XX
wieku, ks. Jackowskiego farê rozbudowano w XV wieku. Podwy¿szono wówczas prezbiterium, wybito
w zachodniej œcianie ³uk i wybudowano trzy nawy wraz z wie¿¹. Wed³ug tej wersji pierwszy koœció³ na
bazie dzisiejszego prezbiterium powsta³by w pierwszej po³owie XIV
wieku.
Inny pogl¹d przedstawi³ ks. Stanis³aw Kozierowski, który uwa¿a³,
¿e farê wznieœli dziedzice Gostynia
bracia Bartosz i Janusz Wezenborgowie w latach 1418 - 1436. Byæ
mo¿e budowlê ukoñczono w 1468,
gdy¿ taka data pojawia siê na cegle
w prezbiterium. W tym samym roku
biskup poznañski Andrzej erygowa³
o³tarz Nawiedzenia Najœwiêtszej
Marii Panny. Wydaje siê jednak, ¿e
w XV wieku rozpoczêto dobudowê
do istniej¹cego ju¿ koœció³ka. Spogl¹daj¹c na mury fary nad zakrysti¹
widaæ wyraŸnie, ¿e prezbiterium
pocz¹tkowo by³o du¿o ni¿sze.
O tym, ¿e koœció³ musia³ istnieæ
ju¿ wczeœniej, œwiadcz¹ zapisy na
jego rzecz. Najstarszy pochodzi
z 1418 roku. Mieszczanin Petronilla
wraz z ¿on¹ zapisali w testamencie
proboszczom gostyñskim 8 grzywien rocznego czynszu z szeœciu ja14

„W tym miejscu znajdowaæ siê musia³y drzwi” wskazuje Zdzis³aw Kamiñski
cmentarzu przykoœcielnym. Rok
póŸniej mieszczanie gostyñscy przeznaczyli a¿ 100 grzywien na ufundowanie o³tarza œw. Katarzyny. Potwierdzi³ to biskup poznañski Andrzej nadaj¹c miastu patronat nad
tym o³tarzem. Skoro wiêc erygowano o³tarz œw. Katarzyny musia³a ju¿
istnieæ prawdopodobnie nawa gówna i nawy boczne.
W 1523 roku dobudowano do
fary przedsionek - kruchtê. Tu precyzyjnie mo¿emy podaæ czas powstania dziêki dacie umieszczonej
nad okienkiem z lewej strony wejœcia. Szczyt kruchty w stylu póŸnogotyckim. Ponad sto lat póŸniej dobudowano kaplicê œw. Anny.

wan¹ ceg³¹ w wzory krzy¿owe u³o¿on¹”. Dlatego te¿ wielokrotnie nak³adany póŸniej tynk nie trzyma³ siê
polerowanych œredniowiecznych
cegie³. £amany dach „sk³ada³ siê
z dwóch kondygnacji pod tym samym
kontem u³o¿onych, a po³¹czonych
szerok¹ prostopad³¹ œcian¹, któr¹
malatury dekoracyjne gotyckie pokrywa³y”. O³tarz ówczesny by³ du¿o
ni¿szy od obecnego. Œciany naoko³o oraz nad o³tarzem ozdobione by³y
malatur¹ œcienn¹ al tempera. Przedstawia³a ona sceny z mêki Chrystusa zaczynaj¹c od wjazdu do Jerozolimy, a koñcz¹c na zes³aniu Ducha
Œwiêtego. Podczas remontu fary odkryto te freski pod kilkakrotn¹
warstw¹ póŸniejszych malowide³.
Prawdopodobnie niegdyœ na
prze³êczy prezbiterium i nawy g³ównej w tzw. ³uku triumfalnym, znajdowa³ siê krzy¿, obok którego najczêœciej umieszczano figury matki
Boskiej i œw. Jana. By³o to charakterystyczne dla koœcio³ów w stylu
romañskim i gotyckim. Na oko³o 2/
3 wysokoœci ogólnej znajdowa³a siê
belka poprzeczna, na której umieszczono krzy¿ z Chrystusem. Czy
krzy¿ znajduj¹cy siê dziœ w kruchcie kiedyœ znajdowa³ siê na belce?
Czy dwie postacie, dziœ przy
chrzcielnicy zajmowa³y miejsce na
belce obok krzy¿a? Na ten temat
brak danych.
Cz³owieka œredniowiecza móg³
zadziwiaæ ogrom budowli. Dla ludzi
mieszkaj¹cych w ma³ych domkach,
ciasno stoj¹cych w zat³oczonych
uliczkach ówczesnych miast, wielki
strzelisty gotycki koœció³ wprawia³

naw¹ g³ówn¹ wierni zdawali sobie
sprawê, ¿e depcz¹... nagrobki. Tutaj
zostali pochowani dobroczyñcy koœcio³a.

Kto i kiedy zbudowa³ kaplicê?
Poniewa¿ trwa w³aœnie remont
kaplicy œw. Anny warto przytoczyæ
w tym miejscu jej historiê. Kaplica
œw. Anny dobudowana zosta³a
w 1529 roku. I tutaj mo¿emy pos³u¿yæ siê dat¹ na skarpie, czyli przyporze „Anno Xi 1529”. Znajduje siê
ona na wysokoœci 3,45 m. Zagadk¹
pozostaje, kto ufundowa³ kaplicê. J.
£ukaszewicz uwa¿a, ¿e kaplica wraz
z zakrysti¹ i dwoma skarbcami zbudowana zosta³a przez gostyñskiego
garncarza Makarego Skoczylasa.
Wed³ug legendy powy¿ej wspomnianego napisu na cegle znajduje siê
wmurowana misa (dziœ umieszczono w niej g³oœnik), w której mia³ on
przynieœæ pieni¹dze na budowê kaplicy. Zdaniem jednak ks. Kozierowskiego wzniesienie kaplicy przypisaæ nale¿y Marcinowi Skoczylasowi, który w latach 1517-21 pe³ni³
funkcjê proconsula, czyli burmistrza.
W 1548 roku Marcin Skoczylas zapisa³ 200 florenów na fundacjê o³tarza Œw. Anny. Czy jednak to on by³
fundatorem kaplicy pozostaje zagadk¹. Na murach kaplicy znajduj¹
siê tak¿e inne daty: 1594, 1595,
1619, 1621, 1623, 1630 lub 1636,
1646, 1658, 1663 i 1668. umieszczone s¹ one jednak na wysokoœci cz³owieka i wykute mog³y byæ ju¿ póŸniej. Podczas remontu kaplicy
w 1902 roku Franciszek Eitner znalaz³ na szczycie murowanej kaplicy

Drzewo genealogiczne
Predella pod grup¹ œwiêtej Anny
przedstawia drzewo genealogiczne
N.M.P, które wyrasta z piersi Jessego. Obraz malowany na drewnie
pochodzi z 1546 roku. Na szczycie
znajduje siê Najœwiêtsza Maria Panna z Dzieci¹tkiem, po jej prawicy œw.
Józef oraz Abjasz i Aza, po lewicy ojciec œw. Joachim Ezechiusz i Manasses. Poni¿ej Salomon, Roboam,
Dawid, Ozjasz, Joatan i Joram. Po
prawej stronie, z przodu znajduje siê
wizerunek Izajasza trzymaj¹cego
napis: „I wyjdzie ró¿d¿ka z korzenia
Jessego a kwiat z korzenia jego wyroœnie”. Obraz ma wymiary 127cm
x 67 cm. Po drugiej stronie prorok
Ageusz z napisem „I poruszê wszystkie narodu a przyjdzie po¿¹dany
wszem narodom”.

Napisy w kaplicy

Fara w œredniowieczu
Jak wygl¹da³a wewn¹trz gostyñska fara? Zanim dobudowano kruchtê ze skarbczykami na pocz¹tku XVI
wieku wejœcie wiod³o od strony pó³nocnej. Dziœ jeszcze widaæ na œcianie pó³nocnej, „od ty³u” koœcio³a, zarys wejœcia. Kiedy odkuto tynk na
œcianie po³udniowej od strony kruchty widaæ na ceg³ach zarys zamurowanego okienka lub ma³ego wejœcia.
Nie jest ono jednak tak du¿e i okaza³e jak to po stronie pó³nocnej.
Potocznie przyjmuje siê, ¿e budowle w gotyku by³y ciemne i ponure. Nic bardziej myl¹cego. To w³aœnie gotyk wpuœci³ dziêki wielkim
oknom œwiat³o s³oneczne do œwi¹tyñ! W bogatszych koœcio³ach przez
witra¿e wpada³o kolorowe œwiat³o.
Nie wiemy, czy gostyñska fara posiada³a kiedyœ witra¿e. W wyniku
ró¿norakich dzia³añ wojennych czy
po¿aru i tak musia³aby ulec zniszczeniu. Bardzo ciekawe by³o natomiast wnêtrze fary. Wed³ug ks. Jackowskiego „œciany wy³o¿one by³y
ciemno-zielon¹ i czerwono polero-

toniego. Bardzo interesuj¹ca jest grupa rzeŸb w kaplicy. Wykonane s¹
z drewna. Pierwsza przedstawia œw.
Annê siedz¹c¹ na krzeœle. Podaje ona
gruszkê Dzieci¹tku Jezus. Nad
g³ow¹ Chrystusa znajduje siê, prawdopodobnie dorobiona póŸniej,
srebrna korona, a nad œw. Ann¹ promienny, srebrny nimb. Figura ma
120 cm. Tylko o 10 cm mniej ma
rzeŸba Matki Boskiej. Wydaje siê
jednak, ¿e jest to pos¹g wczeœniejszy. Œwiêta ze smutkiem spogl¹da
przed siebie. Matka Bo¿a w przeciwieñstwie do œw. Anny jest przedstawiona jako osoba m³oda, tryskaj¹ca energi¹ i optymizmem. Obok
le¿y ksi¹¿eczka modlitewna. Jej
srebrna korona otoczona jest wieñcem 12 gwiazd.

Wmurowana ceg³a z dat¹ rozpoczêcia budowy kaplicy œw. Anny
w zachwyt. Wówczas jednak ma³o
kogo staæ by³o na murowany budynek Wierni wchodzili do ch³odnego
latem, a zim¹ zdecydowanie zimnego budynku, przyt³aczaj¹cego potêg¹
budowli. Z ¿yrandoli pada³o œwiat³o
œwiec lub przyczepionych do œcian
pochodni. Migotliwy blask odbija³
siê od polerowanych cegie³. Zimno
wnêtrza tchn¹ce wed³ug dzisiejszych
wyobra¿eñ prostot¹ i skromnoœci¹.
W grze blasku ognia wy³ania³y siê
tak¿e freski. Dla ludzi œredniowiecza, w ogromnej wiêkszoœci analfabetów, te rysunki na œcianie przemawia³y bardziej ni¿ dziwne, niezrozumia³e ³aciñskie litery w Biblii. Id¹c
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ceg³ê z dat¹ 1531 umieszczon¹ do
wewn¹trz muru. Zosta³a ona umieszczona w innym miejscu: na wysokoœci oko³o 1,5 m pod zamurowanym
oknem pomiêdzy wschodnimi szarpami kaplicy. Ceg³a by³a znaczona
przed wypalaniem. Wynika³oby
z tego, ¿e rozpoczynaj¹c pracê na
dole umieszczono ceg³ê z napisem
1529, a kiedy zakoñczono budowê,
u szczytu - 1531.

Bogate wnêtrze
Erekcji o³tarza œw. Anny dokonano 15 czerwca 1548 roku. W kaplicy istnia³y tak¿e trzy inne o³tarze:
œwiêtych Rocha, Wawrzyñca i An-

W kaplicy znajduje siê równie¿
ma³y chór i organy. Chór wspiera
drewniany s³up na z napisem „Anno
Domini 1690” (w tym roku w³aœnie
odnowiono kaplicê). Nad s³upem
znajdujê siê tabliczka drewniana
z napisem: „Na wiêksz¹ Przenajœwiêtszej Trójcy chwa³ê, i na œw.
Anny Matki, Bogarodzicy Dziewicy
Marji czeœæ, dzie³o to na wieczn¹
rzeczy pami¹tkê pocz¹tek wziê³o
roku Pañskiego 1678 ( chórek i organy) przez Wiel. X. Andrzeja Karuskiego promotora bractwa œw. Anny
w kaplicy koœcio³a parafialnego gostyñskiego. Po jego to œmierci pozbawione swego promotora przez jedenaœcie lat spoczywa³o. Wreszcie za
staraniem, prac¹ i dzielnoœci¹ Wiel.
X. Mateusza Formicza, promotora
tego¿ bractwa w roku 1690 na nowo
podjête dalej postêpowa³o. Dziêki
pobo¿noœci ró¿nych osób dobroczynnych, stanu duchownego oraz œwieckiego obojga p³ci zosta³o dzie³o
ukoñczone, które to dzie³o w ca³oœæ
wystawi³ S³awetny Wojciech Libowicz niepoœledni tego kunsztu mistrz
i wykoñczy³ dnia 8.VIII.1693r. Bogu
niech bêd¹ dziêki. Niech ¿yj¹ wszyscy poszczególni dobroczyñcy koœcio³a i o³tarza œw. Anny w niebie”.
c.d.n.
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