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Nieznane krypty

Parafia Zakrzewo le¿y kilkana-
�cie kilometrów za Krobi¹. Naj-
starsze wzmianki o ko�ciele w tej
wsi siêgaj¹ 1453 roku. Kiedy
pierwszy drewniany obiekt uleg³
zniszczeniu, oko³o 1610 r. posta-
wiono nowy. Jak podaje siedem-
nastowieczna relacja, istnia³ wów-
czas ko�ció³ �nowo wystawiony,
wewn¹trz piêknymi malowid³ami

ozdobiony i w inne ornamenta opa-
trzony�. W 1647 roku dobudowa-
no murowan¹ kaplicê i zakrystiê.
Wojny szwedzkie zniszczy³y spo-
r¹ po³aæ kraju. W 1728 roku obu-
dowano istniej¹cy drewniany ko-
�ció³ek, konstrukcj¹ szkieletow¹,
wzmacniaj¹c¹ �ciany. Pó�niej do-
budowano tak¿e wie¿ê i wykona-
no polichromiê, czyli malowid³a na
�cianach wewn¹trz ko�ció³ka.

Jajeczne malowid³a
Odwiedzaj¹cych potrafi zasko-

czyæ jednak dopiero wnêtrze tego
ma³ego wiejskiego ko�ció³ka.
Z zewn¹trz urzekaj¹cy sw¹ jedno-
barwno�ci¹ i prostot¹, wewn¹trz
szokuje gr¹ barw. Typowe dla

Zadziwiaj¹co trwa³e malowid³a, niespotykany wizerunek Matki Bo¿ej i tajemnicze krypty przyci¹gaj¹ zwiedzaj¹cych do
ko�cio³a w Zakrzewie. Po³¹czenie drewnianego budynku z odbudowan¹ pó�niej kaplic¹ sprawia wra¿enie, jakby w³a�nie

tutaj krêcono sceny do �Ogniem i mieczem�.

drewnianej architektury ciemne
wnêtrze roz�wietlone �wiat³ami
¿yrandoli i promieniami s³oneczny-
mi tworzy mistyczny nastrój. De-
ski u³o¿one s¹ tutaj poziomo, a nie
jak na zewn¹trz - pionowo. Prawie
ka¿dy centymetr wewnêtrznych
�cian pokryty jest polichromi¹, czy-
li malowid³ami na drewnie. Osoba,
która przekracza próg ko�cio³a, na-
gle zostaje wprowadzona w �wiat
barw. Ma siê wra¿enie, jakby od-
wiedzi³o siê budowlê stworzon¹
z gigantycznych ikon. Promienie
s³oneczne, graj¹ce na kolorowych
�cianach wydobywaj¹ niesamowi-
te kszta³ty. Zadziwia trwa³o�æ tych
malowide³. - Fachowcy, którzy

ogl¹dali te cudeñka, twierdzili, ¿e
musia³o na to i�æ du¿o jaj. Wtedy
by³ to powszechny �rodek konser-
wuj¹cy - mówi ksi¹dz Czerwiñski,
proboszcz z Zakrzewa. Prawdopo-
dobnie pod widoczn¹ polichromi¹
z 1728 roku znajduje siê wcze�niej-
sza - z XVII wieku. Barokowy o³-
tarz z centraln¹ postaci¹ patrona
parafii �wiêtego Klemensa pozo-
staje w cieniu potêgi prostoty drew-
na, kolorów i gry �wiate³.

Matka Boska z warkoczem
Pielgrzymów przyci¹ga do Za-

krzewa cudowny obraz Matki Bo-
¿ej Pocieszenia. Powsta³ on oko³o
1647 roku. Przekaz mówi, ¿e dzie-
ci z Roszkówka chorowa³y na ty-

fus. - Jedna z matek wpad³a na po-
mys³, by dziecko przywie�æ tutaj, bo
mówi³o siê ju¿ wtedy o ³askach
i obraz traktowany by³ w sposób
szczególny - wyja�nia ksi¹dz Czer-
wiñski. � Kobieta po³o¿y³a konaj¹-
ce dziecko na schodach, stwierdza-
j¹c, ¿e ju¿ tylko pozosta³o siê mo-
dliæ. Po powrocie do domu nast¹-
pi³a nag³a poprawa. Zaraza prze-
sta³a trapiæ mieszkañców wsi - do-
daje. Na pami¹tkê tego wydarzenia
corocznie rodzice przyje¿d¿aj¹ po-
modliæ siê do Zakrzewa. Obraz
Matki Bo¿ej Pocieszenia posiada
wiele ciekawych cech artystycz-
nych. Jest jednym z niewielu tego
typu dzie³, na którym Matka Boska
przedstawiona jest z warkoczem!
Inn¹ ciekawostk¹ jest fakt, ¿e w³a-
�ciwie nie wiadomo, kto i kiedy
dokona³ koronacji obrazu. Na cud
zakrawa te¿ jego ocalenie przed
kradzie¿¹ ze strony okupantów nie-
mieckich i sowieckich. Obraz za-
s³aniany jest mniej warto�ciowym
wizerunkiem - Matki Boskiej Bo-
lesnej. - Jeden z parafian po prostu
przeci¹³ linkê ko³owrotka, ods³ania-
j¹cego obraz. Hitlerowcy skradli
wota. Nie zauwa¿yli jednak obrazu
- mówi ksi¹dz Czerwiñski, pokazu-
j¹c zwi¹zan¹ dzi� na supe³ linkê.

Odkrycie proboszcza Kamiñskiego
Wspania³y ko�ció³ek do nie-

dawna kry³ tak¿e tajemnicê. Gdy
proboszczem by³ ksi¹dz Kamiñski,
dokonano remontu posadzki ko-
�cio³a. - Ksi¹dz Kamiñski odkry³

jaki� schodek, gdzie gromadzi³a siê
woda, zacz¹³ dr¹¿yæ i zauwa¿y³, ¿e
s¹ to zasypane schody � opowiada
dzisiejszy proboszcz i prowadzi
mnie do miejsca sensacyjnego od-
krycia. Z niecierpliwo�ci¹ i dresz-
czykiem emocji obserwujê, jak
unosi klapê w pod³odze. Widzê
ma³e, prowadz¹ce w dó³ schodki,
schodzê ostro¿nie. Zazdroszczê ks.
Kamiñskiemu, ¿e to on pierwszy
mia³ mo¿liwo�æ pod¹¿aæ têdy w po-
szukiwaniu czego� nietkniêtego
przez szereg lat. Schody nie s¹ d³u-
gie, lecz skrêcone pod ostrym k¹-

tem. Muszê i�æ pochylony, by nie
uderzyæ g³ow¹ w pobielany sufit.
Wreszcie znalaz³em siê w krypcie
o wymiarach 30 � 40 metrów kwa-

dratowych. Pod nogami chrzê�ci
¿wir. Sklepienie tej ma³ej piwnicy
³¹czy siê podobnymi do gotyckich
³ukami. Mimo wybitego okna, na-
dal panuje tu wilgoæ. - Ksi¹dz Ka-
miñski, gdy zobaczy³, ¿e s¹ tam za-
sypane schody, które prowadz¹
w dó³, nawet nie czeka³ na przyby-
cie specjalistów. Pobieg³ po para-
fian, by pomogli odkopaæ i zoba-
czyæ, co kryj¹ podziemia - relacjo-
nuje proboszcz. W krypcie znajdo-
wa³y siê wówczas, czê�ciowo
zniszczone zêbem czasu, trumny
i porozrzucane ludzkie szcz¹tki.
Czy trumny celowo rozwalono?

Czy miejsce zosta³o spl¹drowane
przez �hieny cmentarne�? Kiedy to
jednak mog³o mieæ miejsce, trud-
no okre�liæ. Jednak z³odzieje cmen-
tarni na pewno mogli liczyæ na spo-
ry ³up, jako ¿e rodzina Zakrzew-
skich nale¿a³a do bogatej szlachty
wielkopolskiej. �ród³a nie podaj¹
jednak ¿adnej wzmianki na temat
tego ciekawego miejsca pochówku.
Zastanawiaj¹ce - dlaczego Za-
krzewscy nie pozostawili tablicy
upamiêtniaj¹cej miejsce pochówku
cz³onków swojej rodziny, a wej�cie
do krypty zasypano? Obecnie

szcz¹tki te z³o¿one zosta³y w jed-
nej trumnie, która znajduje siê
z prawej strony krypty. Odkrycie
w Zakrzewie wywo³a³o spor¹ sen-

sacjê archeologiczn¹. Do ma³ej
wielkopolskiej wsi zjecha³o siê
wielu znanych naukowców
z UAM w Poznaniu.

Kolejne podziemia?
Drewniany ko�ció³ek kryje

jeszcze wiele zagadek. - Dok³ad-
nie jeszcze nie wiemy, co kryje siê
pod ko�cio³em. Ponoæ jest jeszcze
jedno wej�cie, tu¿ pod o³tarzem
� mówi ksi¹dz Czerwiñski. W tym
miejscu mo¿na zobaczyæ klapê
w pod³odze. Po jej podniesieniu
widaæ, ¿e gromadzi siê tam woda.
Mo¿e to oznaczaæ istnienie kolej-
nych podziemi równie¿ pod o³ta-
rzem. Pochodziæ one powinny
z czasów, kiedy budowano pier-
wotny drewniany ko�ció³ek. S¹
wiêc kilkadziesi¹t lat starsze od od-
krytej ju¿ krypty. Kto by³ na tyle
zas³u¿on¹ osobisto�ci¹, by zapew-
niæ sobie miejsce pochówku
w centralnym punkcie ko�cio³a,
pod o³tarzem? Czy¿by jeszcze jed-
na tajemnica czeka³a na rozwi¹-
zanie?

Zagadka nie zapisanej w �ró-
d³ach krypty prowokuje do dal-
szych poszukiwañ na terenie sta-
rego ko�ció³ka. Ksi¹dz Czerwiñski
zwróci³ uwagê na ró¿nicê pomiê-
dzy wymiarem �ciany barokowej
kapliczki, gdzie znajduje siê wnê-
ka, a zakrysti¹, w której z tej stro-
ny umieszczona jest bardzo p³yt-
ka wewnêtrzna szafa. Czy¿by co�
uniemo¿liwia³o wybudowanie
g³êbszego zaplecza? Ró¿nica
wskazuje, ¿e istnieæ tam mo¿e
skrytka lub ma³e pomieszczenie...

Ko�ció³ek po³o¿ony w ma³ej
wsi kryje wiele zagadek. W naszej
okolicy czêsto przeje¿d¿amy w po-
bli¿u takich ciekawostek architek-
tonicznych, nie zdaj¹c sobie spra-
wy z ich warto�ci oraz z tajemnic,
jakie skrzêtnie skrywaj¹.

GRZEGORZ SKORUPSKI

Obraz Matki Boskiej Pocieszycielki.

Ks. Czerwiñski pokazuje miejsce, gdzie byæ mo¿e znajduje siê wej�cie do kolejnych podziemi.

Wnêtrze ko�ció³ka szokuje gr¹ barw.

Wej�cie do krypty w pod³odze.

Wnêtrze krypty.


