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czêœæ II

Jak wygl¹da³a kiedyœ wie¿yczka fary? Dlaczego zniszczono o³tarze?
Gdzie chowano zmar³ych?
Przyzwyczajeni do wkomponowanej w panoramê miasta budowli
fary nie zawsze zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e kiedyœ wygl¹da³a ona
inaczej. Zmianie uleg³ nie tylko wystrój wnêtrza, lecz tak¿e elementy
konstrukcji budynku. Jeszcze wed³ug XIX wiecznej relacji od strony
pó³nocnej znajdowa³o siê pomieszczenie o wymiarach 17 na 21 stóp.
Po przebudowie fary na pocz¹tku
XX wieku zmieni³a siê fasada kaplicy Œw. Anny.

on w Gostyniu, b¹dŸ malowa³ obraz
po d³ugim czasie od pobytu w mieœcie. Pierwotnie wie¿a mia³a wygl¹daæ inaczej. Prawdopodobnie istnia³y cztery, szeœciok¹tne wie¿yczki
murowane w naro¿nikach balustrady. Poœrodku natomiast znajdowa³
siê maj¹cy podstawê czworok¹ta
he³m. Byæ mo¿e na jego szczycie
znajdowa³a siê pi¹ta, drewniana wie¿yczka. Ca³oœæ wie¿y mog³a osi¹gaæ
wysokoœæ 55 do 60 metrów.

Jak wygl¹da³a wie¿¹?

Wygl¹d wie¿y jak i wnêtrze koœcio³a zmieni³y siê po tragicznych
wydarzeniach: 12 sierpnia 1682 roku
w gostyñskiej farze wybuch³ po¿ar.
Runê³y trzy filary prawej nawy
i dach. Ocala³a wówczas tylko lewa
nawa. Tragiczny stan fary odzwierciedla list Gniñskiego po wizytacji
z 1685 roku: „dach przeciekaj¹cy,
a mury porysowane[...], zanieœliœmy
najgorêtsze proœby nasze do dziedzica miejsca i parachian, aby œwi¹tyniê swoj¹ co prêdzej ratowali, wystawiaj¹c im przed oczy widoczne
niebezpieczeñstwo wal¹cego siê koœcio³a”. Podczas remontu koœcio³a
na pocz¹tku XX wieku, po skuciu
tynku, ukaza³ siê napis po ³acinie,
w t³umaczeniu brzmi¹cy: „Boleœci¹
musia³eœ byæ przejêty czytelniku i ¿a³oœci¹ ogl¹daj¹c takie zrujnowanie
koœcio³a; wiêksza czêœæ chóru zapad³¹ ze swoimi organami. Niczego
wówczas nie widzia³eœ oprócz rozwalin i prochów umar³ych. Przeto zanotowa³em ci rok tego wypadku 1682
i dzieñ 12 sierpnia. ¯yj szczêœliwie
i sam Chrystus niech ci bêdzie w niebie obfit¹ nagrod¹”.

Inaczej te¿ pierwotnie wygl¹da³a wie¿a koœcio³a. Dziœ jej wysokoœæ
wynosi 41 metrów, a wierzcho³ek
zakoñczony jest balustrad¹ masywnych zrêbów. Na obrazie matki Boskiej Gostyñskiej z 1540 roku widaæ
wie¿ê farn¹ z wie¿yczk¹. Czy tak

Dzwon w gostynskiej farze

Po¿ar koœcio³a

Ogólnopolski synod innowierców w
gostyñskiej farze

Te drzwi prowadz¹ do wie¿y z wnêtrza
koœcio³a.

Ceg³a z napisem TU LEZY DOROTA.
jednak ona wygl¹da³a? He³m wie¿y
przedstawiony jest jako pojedynczy
szpiczasty czub, do którego „przyczepione” s¹ cztery mniejsze wie¿yczki. Jej kszta³t nie nosi cech stylu gotyckiego. Malarz pope³ni³ te¿
b³¹d, umieszczaj¹c w wie¿y obok
siebie dwa okna. Byæ mo¿e nie by³
14

W czasach reformacji Gostyñ na
krótko by³ na ustach wszystkich zainteresowanych sprawami ró¿nowierców. Szczególnymi wzglêdami
cieszyli siê luteranie i bracia czescy
w czasach, gdy miasto by³o w rêkach
Miko³aja i Jana Gostyñskich.
Zw³aszcza ten ostatni uchodzi³ za
“wojuj¹cego” heretyka i przywódcê
wielkopolskich innowierców. Jego
¿ona Anna pochodzi³a ze znanej rodziny kalwiñskiej Zborowskich.
Jako w³aœciciel miasta wypêdzi³
z fary katolickich ksiê¿y, a koœció³
przeszed³ w rêce protestantów.
15 czerwca 1565 roku Jan Gostyñski zorganizowa³ w gostyñskiej farze, s³awny na ca³¹ Polskê zjazd ró¿nowierców, który mia³ doprowadziæ
do ugody pomiêdzy od³amami chrzeœcijañstwa. Brat Jana, Miko³aj przez
d³u¿szy czas pozostawa³ po stronie
protestantów. Jednak pod wp³ywem
¿ony powróci³ na ³ono koœcio³a katolickiego i przywróci³ ksiê¿y katolickich w gostyñskiej farze, co spowodowa³o konflikt z Janem. Gdy ten
na czele gostyñskich protestantów
próbowa³ odbiæ koœció³, brat przywita³ go w drzwiach, ubrany w ca³un pogrzebowy, z go³¹ szabl¹. Zdesperowany Miko³aj stwierdzi³, ¿e

broniæ bêdzie koœcio³a a¿ do œmierci. Jan Gostyñski postanowi³ nie dopuœciæ do przelewu bratniej krwi
i odst¹pi³ od zamiaru zajêcia fary.
Poniewa¿ koœció³ na Œwiêtej Górze
ju¿ nie funkcjonowa³ (w dobie reformacji dotychczasowy koœció³ek zamieniono na cegielniê, a plany Bazyliki jeszcze nie powsta³y), Jan
zaj¹³ mieszcz¹cy siê przy obecnej
ulicy Kaczej koœció³ Œwiêtego Ducha. Tu jako ciekawostkê warto
przytoczyæ perypetie zwi¹zane
z odzyskaniem tego gmachu przez
katolików. Po œmierci Jana, jego ¿ona
Anna uparcie odmawia³a oddania
koœcio³a. Aby zniechêciæ luterañskiego kap³ana do odprawiania nabo¿eñstw, jego przeciwnicy posunêli
siê do... podpi³owania ambony! Kiedy duchowny protestancki wszed³ na
kazalnicê, by w dzieñ Wielkanocy
przemówiæ do wiernych, po paru s³owach run¹³ w dó³ razem z ambon¹!
Dopiero jednak wygrany proces
umo¿liwi³ odzyskanie koœcio³a
Œwiêtego Ducha przez katolików.

A¿ 13 o³tarzy...
Jak ju¿ wspomniano, w 1419
roku, mieszczanie gostyñscy przeznaczyli a¿ 100 grzywien na ufundowanie o³tarza œw. Katarzyny.
Erekcji o³tarza dokona³ biskup poznañski Andrzej Laskary £ostowicki. W 1430 odby³a siê erekcja o³tarza Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Marii Panny. Kolejne o³tarze zawdziêcza gostyñska fara proboszczowi Maciejowi Krowinowi: Najœwiêtszej Marii Panny, œw. Mateusza, Micha³a Archanio³a i œw. Barbary. Wed³ug innego przekazu bracia Crowyn (Krowinowie) byli fundatorami o³tarzy Wniebowziêcia
N.P, Micha³a, Miko³aja, Mateusza
i Œw. Barbary. W 1468 roku erygowano o³tarz Nawiedzenia Najœwiêtszej Marii Panny, a prawie sto lat
póŸniej, 15 czerwca 1548 roku, o³tarz œw. Anny. Wszystkie te gotyckie o³tarze prawdopodobnie zosta³y
zniszczone w wyniku po¿aru w 1548
roku. 9 marca 1635 roku odby³a siê
erekcja o³tarza Krzy¿a Œwiêtego.
Fundatorem ( 500 florenów) by³
Marcin Glinicki. Patronat nad o³tarzem przejêli dziedzice Glinickich
z Osieku. Pod krzy¿em znajdowa³ siê
obraz - mêczeñstwo œw. Wawrzyñca. Wed³ug dokumentacji wizytacyjnej z 26 lutego 1726 roku w farze
znajdowa³o siê 13 o³tarzy. Wymieniono dziewiêæ z nich:
- O³tarz z obrazem N.M.P, o³tarzowa mensa konsekrowana by³a
w dzieñ œw. Klemensa 1658 roku;
- O³tarz boczny po stronie ewangelii z obrazem Matki Boskiej;
- O³tarz g³ówny Matki Boskiej
Szkaplerznej wprowadzony 1698;
- O³tarz poœwiecony Nawiedzeniu
N.M.P
- O³tarz ku czci Wniebowziêcia
N.M.P
W dobudowanej kaplicy, oprócz patronki - Œw. Anny, znajdowa³y siê
jeszcze trzy o³tarze:
Numer 33 - 15 sierpnia 2003

Fragment wie¿y.
- œw. Rocha erygowany 3 lipca
1662 roku przez biskupa poznañskiego Wojciecha Tulibowskiego;
- œw. Wawrzyñca erygowany
15 stycznia 1635 roku;
- o³tarz z obrazem œw. Antoniego
bez fundacji.
O³tarz Nawiedzenia Najœwiêtszej
Marii Panny, wed³ug aktów wizytacji, wymieniony zostaje jako drugi
po o³tarzu Zwiastowania. Znajdowa³
siê wiêc prawdopodobnie po stronie
ewangelii przy drugim filarze. Ten
piêtnastowieczny o³tarz „fraternitatis pauperum” czyli „Bractwa ¿ebraczego” erygowany by³ 22 stycznia
1468 roku przez biskupa Andrzeja.
Erekcja mensy o³tarzowej z obrazem
Matki Boskiej odby³a siê 30 sierpnia 1623 roku. O³tarz znajdowa³ siê
w nawie bocznej po stronie ewangelii. Zachowa³ siê opis o³tarza Niepokalanego Poczêcia, którego erekcja
odby³a siê przed 1698 rokiem. Znajdowa³ siê on w nawie g³ównej naprzeciw o³tarza œw. Barbary. W centrum widnia³ obraz Matki Boskiej
Niepokalanego Poczêcia. Sukienka
N.M.P by³a srebrna z poz³acanymi
kwiatami. Obok znajdowa³y siê dwa
srebrne serca. Pod stopami widnia³
srebrny pó³ksiê¿yc. Obok sta³a
œw. Anna i œw. Joachim. Nad g³ow¹
N.M.P unosi³ siê Bóg Ojciec. Nad
g³ow¹ N.M.P umieszczono srebrn¹
koronê, 12 srebrnych gwiazd oraz
rozstrzêpione promienie. O³tarz posiada³ dwa srebrne kielichy, jeden
„dobrze poz³acany a drugi czêœciowo z³otem pokryty” oraz parê srebrnych ampu³ek. Patronat nad o³tarzem
sprawowa³ cech garncarzy, a ze strony koœcio³a sprawowa³ opiekê prepozyt fary gostyñskiej. Przy o³tarzu
istnia³o bractwo. Bractwo istnia³o
tak¿e przy o³tarzu œw. Barbary. Znajdowa³ siê on po stronie ewangelii
„jako trzeci z rzêdu o³tarz oparty o
jeden z filarów”. Opiekê nad o³tarzem sprawowa³ cech szewski, st¹d
te¿ oprócz obrazu œw. Barbary powy¿ej znajdowa³ siê obraz œwiêtych
patronów tego cechu Kryspina i Kryspijana.

Koœcielne „meble”
Prawdopodobnie poœrodku koœcio³a nie by³o zbyt wiele ozdobnych
³awek. Wiêksz¹ czêœæ mszy wówczas stano. W sytuacji, gdy pod ka¿dym filarem znajdowa³ siê o³tarz, nie
zostawa³o wiele miejsca na sprzêty.
Zachowa³a siê piêkna ³awka z XVI
wieku z napisem: „1514 Skovronek
hoc disposuit”. Sta³a ona jednak

w prezbiterium, a wiêc w miejscu dla
zas³u¿onych. Wejœcie do wie¿y prowadzi³o od wewn¹trz koœcio³a. Zachowa³y siê w dobrym stanie drzwi,
stanowi¹ce wspania³y okaz sztuki,
dziœ niestety zas³oniête ³awkami pod
chórem.

Koœció³ pe³en zw³ok
Przed wiekami co znaczniejsi
obywatele czy dobroczyñcy koœcio³a, ¿yczyli sobie by ich zw³oki zosta³y pochowane wewn¹trz koœcio³a. W farze by³o kilka pomników
z piaskowca œredniowiecznym zwyczajem umieszczonych w pod³odze.
W XIX wieku mo¿na by³o odczytaæ
jeszcze napisy na trzech z nich:
- Hic quiescit Bartholomaeus Hesperus Auctor praepositural Gostinensis Mort.A.D 1646 (Tu spoczywa Bart³omiej Wieczorek sprawca,
pomno¿yciel prepozytury Gostynskiej. Zm R.P 1646)
- Tu spoczywaj¹ koœci Ma³gorzaty Lekiewiczowej r 1666 30. cistop.
- Laurentius a Czaykow Rospendowski, plebanus Gostinensis 1630
15 iunii (Wawrzyniec z Czajkowa
Rospendowski, pleban gostyñski,
1630 15 czerwca).
Wczeœniej znajdowa³y siê w farze
równie¿ groby familijne Gostyñskich z nagrobnymi wizerunkami.
Prawdopodobnie zniszczeniu uleg³y
po remoncie w 1685 roku. Podczas
remontu koœcio³a w 1901-02 zerwano pod³ogê z sosnowych klepek.
Oko³o 60 cm pod jej poziomem
w nawie g³ównej znaleziono oddalone od siebie o 0,5 metra p³askie
trumny. Niestety, by³y ju¿ mocno
zniszczone i nie posiada³y ¿adnych
cech rozpoznawczych. W prezbiterium znajdowa³y siê cztery wejœcia
prowadz¹ce do podziemi. Zmar³ych
chowano równie¿ pod koœcio³em,
zapisuj¹c na ceg³ach ich imiona oraz
rok œmierci.

Co kryje gotycka fara?
Gostyñska fara nie zdradzi³a
jeszcze wszystkich swoich tajemnic.
Najlepszym jej znawc¹ jest in¿. Kamiñski, który zgromadzi³ wiele materia³ów na temat tej œwi¹tyni. On to
równie¿ przedstawi³ niektóre z odkrytych przez siebie tajemnic autorowi. Czy pod wie¿¹ znajduj¹ siê
podziemia? Czy z fary wiod³y podziemne przejœcia i korytarze? O tym
w rozmowie z Zdzis³awem Kamiñskim w nastêpnym odcinku.
c.d.n
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