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Sk¹d zainteresowanie budyn-
kiem fary?

Odpowied� na to pytanie nie jest
wcale taka prosta. Mo¿e dla ka¿de-
go tubylca (gostynianina) Fara nie
stanowi nic ciekawego. W jej cie-
niu rodz¹ siê, ¿yj¹, umieraj¹. Jej
obecno�æ jest czym� zwyk³ym, nor-
malnym.

Dla kogo�, kto po raz pierwszy
jest w Gostyniu, widok tak monu-
mentalnej budowli robi wra¿enie,
tym bardziej, ¿e w mie�cie nie ma
równie ciekawego, czy podobnego
obiektu. Tak równie¿ by³o i ze mn¹.
Jako parafianin przez lata Farê ogl¹-
da³em z bliska przynajmniej raz
w tygodniu. Bywa³o, ¿e przycho-
dzi³em specjalnie by ogl¹daæ bu-
dowlê i mo¿e co� ciekawego zoba-
czyæ. Chyba z racji swojego zawo-
du, analizuj¹c wewnêtrzn¹ struktu-
rê �cian, dostrzega³em drobne
szczegó³y, na które niewielu zwra-
ca uwagê. Dotyczy to np. uk³adu
cegie³, ich wielko�ci, jakiego� za-
murowanego otworu, napisu na ce-
gle, itp.

W ka¿dym z nas drzemie trochê
z odkrywcy, poszukiwacza. Tak jest
te¿ ze mn¹. Kiedy stwierdzi³em, ¿e
z cegie³ niewiele wiêcej mo¿na
wyczytaæ, rozpocz¹³em poszukiwa-
nia jakichkolwiek opracowañ. Jak
siê okaza³o nie natrafi³em na doku-
menty pierwotne ani te¿ na inne
wspó³czesne opracowania. S¹ jedy-
nie opracowania wtórne z XIX
i pocz¹tku XX wieku. Dokumenty
pierwotne, które jeszcze w okresie
miêdzywojennym znajdowa³y siê
m.in.: w magistracie, rêkach pry-
watnych czy na probostwie gdzie�
zaginê³y. Los ich jest mi nie znany.

Mo¿e kto� ma informacje na ten
temat. By³y to w³a�ciwie bezcenne
�ród³a informacji, nie tylko o ko-
�ciele ale i samym mie�cie. Mam
tu na my�li ksiêgi cechowe, ksiêgi
bractw istniej¹cych przy Farze
i protoko³y XVIII - wieczne z wi-
zytacji Fary i inne. Mój pierwotny
zamys³ napisania monografii leg³ w
gruzach. Mówi¹c szczerze przerós³
moje mo¿liwo�ci. Na jaki� czas mój
zapa³ przygas³. Dopiero kilka lat
temu na spotkanie klubu kolekcjo-
nera kolega przyniós³ jedn¹ cze�æ
czasopisma �Przyjaciel ludu�
z 1839 roku, a w nim rysunek na-

szej Fary z fragmentem opisu. To
w³a�nie by³ bodziec, który spowo-
dowa³ ponowne zajêcie siê tym te-
matem.

W wiekach �rednich czêsto
chowano zmar³ych na terenie
ko�cio³a. Czy na terenie gostyñ-
skiej fary równie¿ znajdowa³y siê
miejsca pochówku?

W Farze zawsze one by³y i s¹
nadal, problemem jest tylko to, ¿e
nie wiadomo dok³adnie w którym
miejscu siê znajduj¹, ile ich jest
i kto jest w nich pochowany. Zwy-
czaj chowania zmar³ych wewn¹trz
ko�cio³a w �rednich wiekach by³
norm¹. Przetrwa³ on do dzisiaj
w szcz¹tkowej formie. Tego za-
szczytu dostêpuj¹ jedynie nielicz-
ni, wybitnie zas³u¿eni. Szerzej na
ten temat i o nagrobkach bêdzie
równie¿ w gazetce ko�cielnej od
wrze�nia br.

W XIX wiecznej relacji z po-
bytu w Gostyniu czytamy, ¿e
znajdowa³ siê p³yta nagrobna
z piaskowca z wizerunkiem ryce-
rza.

Jest taki zapis. Dok³adnie
w �Przyjacielu Ludu� z 1839r.
w którym to Lukaszewicz opisuje
p³ytê nagrobn¹ w bardzo z³ym sta-
nie, prawie nieczyteln¹. Jest nie-
wielka szansa na odnalezienie jej
i ewentualn¹ rekonstrukcjê, ale a¿
nudne, ¿e muszê powiedzieæ zno-
wu �brak pieniêdzy�.

Czy w Farze znajdowa³y siê
równie¿ podziemne grobowce?

Grobowców w³a�ciwie nie zba-
dano. Nie zachowa³a siê ¿adna ana-
liza archeologiczna z czasów re-
montu Ko�cio³a. Czy warto pod-
j¹æ dzia³ania, by zbadaæ je na
nowo?

Z dostêpnych zapisków wiemy,
¿e dotychczas nie by³y prowadzo-
ne ¿adne badania archeologiczne.
Mo¿e to i nawet dobrze. Wykony-
wane w 1901 roku mog³yby wyrz¹-
dziæ wiêcej szkód ni¿ korzy�ci. Na
przestrzeni minionych 100 lat tech-
niki badawcze w archeologii poczy-
ni³y tak du¿y postêp, ¿e badania
wykonane wspó³cze�nie mog¹
przynie�æ o wiele wiêkszy efekt.

Czy oprócz pomieszczeñ
z przeznaczeniem na trumny, w
farze znajduj¹ siê inne podzie-
mia? W opisie remontu Fary zna-

laz³em wzmiankê o jednym z ta-
kich miejsc pod krucht¹.

Pomieszczenie jest, lecz z zapi-
sków wynika, ¿e zupe³nie puste.
Dziwne tylko po co je zamurowa-
no (wej�cie), ale jednocze�nie nie
zapomniano o wentylacji. Wenty-
lacjê stanowi¹ trzy dziurawki
w �cianie zachodniej wmurowane
nad p³ytkami chodnikowymi. Poja-
wia siê jednak pytanie: czy wenty-
lacja dotyczy tylko pomieszczenia,
czy to podziemne miejsce niewia-
domego przeznaczenia mia³o jesz-
cze inne cele?

Wiele osób wspomina nie za-
pisan¹ nigdzie informacjê jako-
by z fary wiod³o tajne podziem-
ne przej�cie a¿ do góry zamko-
wej.

Na temat przej�æ podziemnych,
a w tym i na Górê Zamkow¹ trud-
no jest na razie co� powiedzieæ.
Mo¿na to skwitowaæ stwierdze-
niem; ma³o prawdopodobne ale nie
niemo¿liwe. Wychodzê z za³o¿enia,
¿e w ka¿dym przekazie jest jaka�
cz¹stka prawdy. Jak Pan zapewne
sam wie, prawie wszystko o co py-
tamy w sprawie Fary, pozostaje bez
odpowiedzi. Mo¿na snuæ domys³y,
stawiaæ hipotezy, ale jest ma³o
prawdopodobne, by to kiedykol-
wiek zosta³o poparte materia³em pi-
sanym.

A jednak na pewno istnia³
podziemny korytarz, który wiód³
spod zakrystii w kierunku probo-
stwa oraz drugi z grobowca Mo-
dlibowskich. Oba zasypano ca³-
kiem niedawno. Jakie by³o ich
znaczenie?

To nie tak jak Pan twierdzi. Je-
den z kana³ów to chyba nawiewny
ciep³ego powietrza z piwnicy pro-
bostwa, natomiast drugi to prawdo-
podobnie chodnik-przej�cie, ale nie
z tego grobowca, lecz z drugiej ka-
plicy. To wszystko czeka równie¿
na przebadanie. Nie chcê stawiaæ
nastêpnej hipotezy, gdy¿ na razie
mam ma³o argumentów.

Wspomina³ Pan równie¿ ¿e
zainteresowanie pañskie wzbu-
dzi³a budowla Fary. Czy patrz¹c
na kszta³t ko�cio³a mo¿na �wy-
czytaæ� co� ciekawego?

Jest du¿o elementów, których
przeznaczenie nie do koñca jest ja-
sne. Mo¿e zbyt jeszcze wcze�nie,

by o nich mówiæ. Wspomnê tylko
o tym ¿e istnia³o kiedy� wej�cie od
strony pó³nocnej, jaka� dobudów-
ka, prawdopodobnie dach by³ ina-
czej ³amany itd. Mo¿na by snuæ
równie¿ domys³y na temat etapo-
wo�ci budowy, ale to zbyt obszer-
ny temat, by omówiæ go w kilku
zdaniach. Mówiê o domys³ach i hi-
potezach, gdy¿ trzeba przeprowa-
dziæ badania, bo zapiski nie zacho-
wa³y siê.

Wiem ¿e wysun¹³ Pan równie¿
ciekaw¹ teoriê na temat wie¿y.

Byæ mo¿e istnia³y podziemia
pod wie¿¹. Jest bardzo �mia³a moja
hipoteza, ale jak na razie innej nie
mam by powi¹zaæ to wszystko, co
tam siê znajduje, w jak¹� logiczn¹
ca³o�æ. Wchodz¹c do ko�cio³a z
wie¿y na lewo znajduj¹ siê ma³e
drzwi za którymi kryje siê ma³a
wnêka. Jak wyt³umaczyæ potrzebê
budowy takiej �klitki� w grubo�ci
murów wie¿y czy budowê kana³u
chyba wentylacyjnego do tej �klit-
ki�1,5x1,5 m. Czy jest podziemie,
czy mo¿e by³o tam jakie� wej�cie?
Ale dok¹d?

Czy mo¿liwe jest wiêc udzie-
lenie odpowiedzi na postawione
w naszej rozmowie pytania?

Jedynym rozwi¹zaniem by uzy-
skaæ choæ czê�æ odpowiedzi na py-
tania jest przeprowadzenie badañ,
w tym archeologicznych. Patrz¹c
jednak na potrzeby remontowe,
 z którymi sama boryka siê parafia
�w. Ma³gorzaty trudno jest my�leæ
by ponios³a dodatkowe koszty ba-
dañ. Jedynie ca³a spo³eczno�æ Go-
stynia mo¿e przyczyniæ siê do od-
zyskania przez Farê chocia¿ w czê-
�ci dawnej �wietno�ci i wykonania
prac badawczych.

Przedstawiê po krótce ewentu-

alny harmonogram badañ, poszuki-
wañ bezinwazyjnych. Po pierwsze
nale¿y ustaliæ, które z miejsc po-
winno siê przeszukaæ po k¹tem zna-
lezienia pustych przestrzeni pod-
ziemnych. Mo¿e to wykonaæ firma
dysponuj¹ca specjalistycznym
sprzêtem poprzez penetracje tych
pomieszczeñ mikrokamer¹ po³¹-
czon¹ z monitorem. Kolejnym kro-
kiem bêdzie analiza zdjêæ uzyska-
nych przez mikrokamery i na jej
podstawie podjêcie decyzji o poszu-
kiwaniach. Nastêpnie oczywi�cie:
otwarcie pomieszczeñ, prace ba-
dawcze, prace konserwatorskie
i zabezpieczaj¹ce, przystosowanie
do zwiedzania, lub zamkniêcie po-
mieszczenia i przywrócenie do sta-
nu pierwotnego.

Na koniec chcia³bym dodaæ, ¿e
je¿eli chocia¿ jedna z moich hipo-
tez siê sprawdzi to bêdê bardzo za-
dowolony. Mo¿e przyczyniê siê
równie¿ do tego, ¿e kto� wreszcie
opracuje monografiê tak �wietnego
zabytku. Mogê powiedzieæ, ¿e
pierwsze efekty ju¿ s¹. Zaintereso-
wa³em Pana.

Trzeba sobie zdaæ sprawê, ¿e
wykonanie pe³nego zakresu wy¿ej
wymienionych prac jest bardzo
kosztowne. W zwi¹zku z tym, by
ni k³a�æ tego obci¹¿enia na barki sa-
mej parafii, zwracam siê do wszyst-
kich mieszkañców o wsparcie fi-
nansowe. Pieni¹dze mo¿na przeka-
zywaæ na konto parafii �w. Ma³go-
rzaty nr 58 1090 1258 0000 0000
2501 4417 z dopiskiem �Badanie
fary�.

Sporo postawionych pytañ na pew-
no znajdzie odpowied� w przygotowy-
wanym przez Zdzis³awa Kamiñskiego
opracowaniu historii gostyñskiej fary.

GRZEGORZ SKORUPSKI

Zagadki gostyñskiej fary
CZÊ�Æ III

Przedstawiony w poprzednich numerach zarys historii gostyñskiej Fary
wykaza³ jak wiele tajemnic kryje ko�ció³ pod wezwaniem �w. Ma³gorzaty.
O ich przybli¿enie poprosi³em wielkiego entuzjastê i g³ównego inicjatora
badañ gostyñskiej fary Zdzis³awa Kamiñskiego.

ZDZIS£AW KAMIÑSKI twierdzi, ¿e wie¿a zosta³a dobudowana pó�niej


