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W głąb lasu i historii

Droga 

Jedziemy przez wielkopolskie pola, które dały nazwę Polsce, Szlakiem Piastow-
skim, drogą zdałoby się klasyczną, od Poznania ku Gnieznu, przez Pobiedziska. 
Miejscowości i sama droga tak ściśle wpisane w wielką historię, że trudno po-
wstrzymać podniecenie. Jadąc, czekamy na widok katedralnych wież w Gnieźnie. 
Od cesarza Ottona III – przybysza z Zachodu, po Władysława Syrokomlę – przy-
bysza ze Wschodu, ich widok przyprawiał o wzruszenie, którego i my, duchowi 
turyści, pożądamy: 

Gniezno! gniazdo Lechitów! 
 Kiedy twoje wieże 
Dalekiego pielgrzyma  
 Źrenica dostrzeże, 
Serce bije gwałtownie, 
 Głowa mu się mroczy 
I łza niespodziewana 
 Zabiega na oczy.

Tak pisał Syrokomla. Okolica nie do końca odpowiada tym oczekiwaniom. 
Zresztą i ów mrukliwy „Litwin” twierdził o pojawiających się przed nim pejzażach, 
że są „jak wszystkie wielkopolskie nie urozmaicone”. Za karę łódź, którą w lipcu 
1858 roku przeprawiał się na Ostrów Lednicki, wyrzuciła go do wody. Złapał katar 
i nazajutrz, przestraszony, opuścił Wielkie Księstwo Poznańskie. My przeciwnie 
– zagłębimy się w nie.

W ciemny las

Ale i nas krajobraz z początku dziwi. Ruchliwa droga, handlowe pawilony, oko-
lica na pierwszy rzut oka bardzo współczesna. Szczęściem koło Pobiedzisk szosa 
wpada w las. Kusi zjechać w bok, oderwać się – i słusznie, bo to wcale nie las, 
tylko PUSZCZA, co prawda o wielkopolsko-prozaicznej nazwie: ZIELONKA, ale 
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jednak. Skręćmy i ruszajmy w ten ciemny las; tu dopiero znajdziemy prawdziwy 
zaczarowany krąg rzeczywistości i historii, pradawną Polskę i Wielkopolskę. Moż-
na je wprawdzie znaleźć i gdzie indziej; tu – specjalnie. Choć wspomniana nazwa: 
PUSZCZA przyjęła się dopiero przed wojną, a o rzeczywistej, regularnej puszczy 
mowy być nie może – jest to wszakże teren tajemniczy, gęsto-leśno-jeziorny, frapu-
jący. Historia trwa w tej PUSZCZY i w drewnianych kościółkach, które ją otaczają 
jak krasnoludki Sierotkę Marysię. Są i grodziska, na których w Kicinie i Sławnie 
postawiono kościółki. Niektórym wsiom i miasteczkom początek dali siedemset 
lub więcej lat temu ludzie, których imiona uwieczniły się w nazwach: Kiszkowo 
założył może jakiś Kiszka, Węglewo – Węgiel, Goślinę – Gośla, Sławno – jakiś Sła-
wek, Raczkowo – Raczek, a  Jabłkowo – Jabłek... O ile w tym ostatnim siedliszczu  
nie było po prostu dużo jabłek, bo i inne miejsca nazywano od wyglądu i urodzaju 
– Kicin znaczył wtedy tyle co „Snopkowo”, a Skoki, jeśli nie wzięły się od jakiegoś 
Skoka, to może od wodospadu – czyli skoku wody czy też grobli, która po staropol-
sku zwała się podobno „skoką” (więc trzeba było później dorobić Skokom bardziej 
romantyczną legendę). W Uzarzewie, na które kiedyś mawiano Urzazewo, ktoś coś 
komuś pewnie urzezał; w Wierzenicy ktoś był może specjalnie wierny; w Łagiew-
nikach mieszkali za to „łagiewniki”, służebni trudniący się wyrabianiem łagwi, 
czyli naczyń z drzewa lub skóry. Później niemal każda z tych osad trafiła w ręce
jakiegoś rycerskiego rodu. Tylko z wsią Rejowiec było odwrotnie, możny ród stoi  
u jej początku, ona sama jest jednak znacznie młodsza od innych: założył ją oso-
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bisty wnuk Mikołaja Reja,  t e g o  Reya. Skręcamy ku wszystkim tym miejscom, 
żeby opowiedziały nam swoją kościelną historię. 

Puszcza, pola, kościółki 

Wprawdzie „Polak od pola rzeczon”, ale Polska wyszła z lasu: na początku była 
puszcza – tak też słusznie założył Gołubiew, zaczynając opowieść o Polsce Chro-
brego od tomu pod puszczańskim właśnie tytułem. Nie on to wymyślił; już Jan 
Długosz, w pięć stuleci po naszym chrzcie sądził, że najpierwsze polskie katedry 
były z drewna. Pomylił się co prawda, ale mylą się też „miastowi”, sądząc, że ży-
jemy już wyłącznie w świecie cegły i betonu, a drewniany kościółek to rzadkość  
i wyjątek. A tymczasem drewniane polskie kościółki są bardzo liczne. W archidie-
cezji gnieźnieńskiej co piąta świątynia jest drewniana; w całej Wielkopolsce są ich 
jeszcze trzy setki. Świat wokół zmieniał się i zmienił, znikły strzechy i drewniane 
chaty, drewniane kościoły trwają – niegdyś najbardziej wystawne pośród wiejskich 
zabudowań, dziś na pozór najskromniejsze, ale i najcenniejsze. Mieszczą bowiem 
przeszłość skrzyżowaną z codziennym życiem; żyją zarówno skarbem upłynionych 
wieków, jak aktualną chwilą. Nie straciły na wadze słowa pierwszego poważnego 
badacza przeszłości wielkopolskich świątyń (nie tylko drewnianych), Józefa Łuka-
szewicza:
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Kościoły nasze są kolebką oświaty i składem pamiątek narodowych. 
Pierwsze pienia w mowie ojczystej na cześć Stwórcy wszech rzeczy w nich 
zabrzmiały. Z ambon ich nauki zbawienne przodkowie nasi z epoki Mie-
czysławów i Bolesławów po raz pierwszy usłyszeli. Szkółki, obok nich  
w średnich wiekach zakładane, roznosiły po całym kraju pierwsze promie-
nie światła i początki nauki. Szpitale, ich córy i nieodstępne towarzyszki, 
nieznane bóżnicom pogańskim, ochraniające naród od plagi żebractwa, 
niosły ulgę cierpiącej ludzkości. Kapłani przy nich osiedli, kreślili pierwsi 
dzieje narodowe, uprawiali niwę nauk i języka ojczystego i owoce prac 
swoich składali w Przybytkach Pańskich. Później nieco rodziny szlachec-
kie i miejskie, tudzież duchowieństwo obierały je sobie za miejsca wiecz-
nego spoczynku, przyozdobiając pomnikami grobowemi, sprzętami ko-
ścielnemi rozmaitego rodzaju, księgozbiorami, dziełami sztuk pięknych 
itp. przedmiotami. Nie było w kraju naszym muzeów, galeryi obrazów, 
bibliotek publicznych i prywatnych, – wszystko to zastępywały kościoły, 
mniej więcej w podobne zbiory bogate. A lubo później nierząd krajowy  
i najazdy nieprzyjacielskie obracały świątynie nasze w gruzy i zgliszcza, 
to przecież zachowały one aż dotąd nieco pamiątek narodowych z ubie-
głych wieków, pamiątek rzucających nie małe światło na dzieje narodu, 
jego oświatę, przemysł, handel, rolnictwo, obyczaje, sztuki piękne itp.

Kresy, uroczyszcza, granice

Skręt z gnieźnieńskiej szosy, wsie i kościółki, ku którym ten skręt prowadzi, 
choć są w sercu Wielkopolski, są zarazem na Kresach. Starczy spojrzeć na mapę, 
aby to zrozumieć. Po pierwsze, Puszcza Zielonka, jak wszystko, co porośnięte la-
sem i niedostępne – odcina, wyznacza granicę, kres. W tym przypadku kres ro-
snącego Poznania. Miasto wysuwa swoje macki daleko ku wschodowi, dopiero 
przed ścianą Puszczy musi się cofnąć. Ale nic dziwnego, że tu, od zachodu Puszczy, 
wsie są wyraźnie podmiejskie. Te za jej przeciwległym brzegiem są już „zapusz-
czańskie”, od miasta dalekie, rozsypane wśród rozległych pól i jezior. Jeśli zda-
rzają się miasteczka – jak Skoki i Kiszkowo – i one zdają się malutkie, ograni-
czone nieomal do samego rynku, i przez to wtopione w polno-leśne otoczenie. 
Dotykają też historii pozapoznańskiej. Blisko stąd do Kłecka, pod którym Do-
brogost Szamotulski pobił wojsko książąt śląskich w roku 1310, aby oddać Wiel-
kopolskę we władanie Łokietkowi i pod którym Czarniecki mało szczęśliwie bił 
Szwedów w 1656 roku. Jeszcze bliżej do tajemniczego Ostrowa – wyspy na Jezio-
rze Lednickim, na której wciąż stoją tysiącletnie wały i ruiny palatium Bolesła-
wa Chrobrego. Kiedyś tętniło tam życie, dziś jest raczej pusto i tajemniczo. Kon-
serwator dba, aby uroczyszcza Ostrowa nie zmieniły swego charakteru; do ruin  
i niedalekiego skansenu pielgrzymują tylko grupki turystów. Za to tłumy mło-
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dzieży przybywają około Zielonych Świątek, nad drugi brzeg Jeziora, na tak zwane 
Pola Lednickie koło Imiołek, gdzie dominikanin Jan Góra postawił stalowa Rybę 
– Bramę Trzeciego Tysiąclecia. Tam też stanął niedawno nowy klasztor i ośrodek 
duszpasterski. Inne tłumy, też młode, wędrują w maju z Węglewa na wyspę, do 
ruin piastowskiego palatium – powtarzając drogę, którą dawno temu miał odbyć  
w przeciwnym kierunku cudowny obraz Pani z Wyspy. 

Po drugie, przez Puszczę przebiegają aż dwie ważne granice (znów: kresy!), 
jedna już tylko historyczna, druga aktualna. W maju 1364 roku arcybiskup 
gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki i biskup poznański Jan V Doliwa zawarli 
ugodę w sprawie rozgraniczenia swoich diecezji. Zapuszczańskie parafie: Skoki,
Długa Goślina, Kicin, Wierzenica, Uzarzewo zapisano wówczas jako kresy die-
cezji poznańskiej. Dziś ta granica przesunęła się nieco ku zachodowi, ale nadal 
przecina puszczę: prócz Kicina, Wierzenicy i Uzarzewa pozostałe wymienione pa-
rafie przeszły – już dawno, lub zaledwie kilka lat temu – w granice archidiecezji
gnieźnieńskiej. Ale obok nich przebiegają inne jeszcze kresy: granica pomiędzy 
dawnymi województwami poznańskim i kaliskim, powtarzająca granicę daw-
nych, dzielnicowych księstw. Znaczna część puszczańskich parafii znajdowała się
wtedy już na terytorium województwa kaliskiego, które zajmowało wschodnią 
część Wielkopolski. Ten podział zniknął – mamy dziś jedno tylko, wspólne woje-
wództwo wielkopolskie.
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Dzieje kościółków: historia śledcza

Pytając o początki puszczańskich parafii trzeba uważać. Bo na początku na-
szych dziejów nie znano pojęcia „parafia”, a samych świątyń było mało, bardzo
mało. Przez dwa stulecia, począwszy od chrztu Mieszka w 966 roku, powoli rosły 
pojedyncze kościoły – najpierw te w dużych grodach i gródkach, potem w wiej-
skich dobrach rycerskich lub duchownych. Sieć parafialna rozumiana mniej więcej
po dzisiejszemu pojawiła się w zasadzie dopiero w XIII stuleciu. Tak to wygląda 
generalnie. Ale szczegóły pozostają często niedocieczoną tajemnicą. Nawet co do 
wielkopolskich katedr nie wiemy przecież z całkowitą pewnością, kiedy je zbudo-
wano – zdania badaczy są podzielone, a różnice w datowaniu wynoszą kilkadziesiąt 
i więcej lat. Cóż dopiero w przypadku niewielkich, wiejskich kościółków. Pamiętaj-
my, że samo datowanie obecnych, drewnianych ścian, a nawet resztek poprzednich, 
nie rozwiązuje sprawy. I czasem nawet badania archeologiczne w jednym tylko 
miejscu nie przynoszą rozstrzygnięcia. Zdarzało się, że po rozebraniu starszego 
kościoła nową świątynię wznoszono gdzie indziej, na drugim krańcu wsi – jak  
w Węglewie. 

Dawne dokumenty

Historykom pozostaje snuć mniej lub bardziej prawdopodobne hipotezy. 
Dlatego w przewodnikach znaleźć można suche i wyprane z emocji określenia, 
mówiące, że jakiś kościół – na przykład ten w Kicinie – stał tu „p r a w d o p o -  
d o b n i e” już w XII wieku, ale że po raz pierwszy „wzmiankowano” go dopiero 
w końcu stulecia XIV, a zatem dwieście lat później. Skąd taki rozziew między 
datą pewną a podejrzewaną? Wszystko stąd, że w pierwszych wiekach polskiego 
chrześcijaństwa dokumenty spisywano rzadko, a jeszcze rzadziej zdarzało się, aby 
takowe przetrwały do naszych czasów. Dopiero wieki XIII i XIV mogą pochwa-
lić się znacznie pełniejszym zestawem wszelakiego rodzaju doniesień i aktów. Na-
reszcie ostatnie stulecie średniowiecza – wiek XV – to dla polskich historyków 
prawdziwy raj. Z tej późnej epoki zachowały się liczne księgi miejskie i sądowe,  
i akta kapituł, w których czytamy zapisy o powstawaniu kościelnych fundacji. 
Zaś w samym końcu wieków średnich spisano wszystkie parafie i ich majątki –
powstały znane Księgi uposażeń (Libri beneficiorum) diecezji poznańskiej i gnieź-
nieńskiej. Jeszcze później biskupi przeprowadzali w parafiach mniej lub bardziej
regularne wizytacje, których akta – w znacznej części zachowane – są prawdzi-
wą kopalnią wszelakich wiadomości. Jednak tylko niektóre spośród nich zosta-
ły opublikowane. Toteż badaczy dziejów poszczególnych parafii czeka żmudna,
archiwalna szperanina. Piszący te słowa nie zamierzył dokonać takich badań, 
kontentując się tym, co już w tej dziedzinie zrobiono.
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Rebusy historyczne i wędrówki dzieł sztuki

W najstarszych znanych dokumentach dzieje wsi i miasteczek są wyrywkowe  
i często „ukryte”. Badacze opierają się zazwyczaj na „wzmiankach”, rzadko kie-
dy dotyczących danej osady bezpośrednio. Praca historyka przypomina więc kry-
minalne śledztwo – trzeba dopasować do siebie różne, niepewnie wyglądające 
informacje. Wynajdować i porównywać imiona osób, zapisane w źródłach. Jeśli 
przydomek lub jakieś określenie wskazują, że mamy do czynienia, dajmy na to,  
z „księdzem z miejscowości X”, można przypuszczać, że w owej miejscowości stał 
już kościół. Ale tylko o tyle, o ile notatka w dokumencie rzeczywiście odnosi się 
do osady, w której wspomniany kapłan sprawował jakąś funkcję, a nie do takiej,  
w której się na przykład urodził. Czasem nie jest to wcale łatwe do odróżnienia. 
Niekiedy pomocą służy też samo wezwanie kościoła, czyli tak zwane patrocinium. 
Wiadomo, że archaicznością tchną wezwania: świętego Jana Chrzciciela i Michała 
Archanioła, kojarzące się z najstarszymi polskimi świątyniami. Dopiero w póź-
niejszym średniowieczu spopularyzowało się wezwanie Bożego Ciała, Wszystkich 
Świętych, świętej Marii Magdaleny, świętej Katarzyny. A już na pewno późne, 
nowożytne są wezwania świętego Józefa i świętej Rozalii, które towarzyszyły re-
formie potrydenckiej. Zaś dopiero w XIX wieku pojawiają się w Polsce kościoły 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ale uwaga! Pochopne osądzanie wieku świątyni 
po jej wezwaniu może się zemścić. Zdarzało się, że wezwanie zmieniano przy oka-
zji przebudowy lub przejęciu przez nowych użytkowników – tak właśnie stało się 
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w Kicinie i Rejowcu. Zaś kościoły o „staromodnych” wezwaniach powstają prze-
cież nieustannie, także i dzisiaj. Podobnie mylące może być datowanie świątyni na 
podstawie znajdujących się w niej dzieł sztuki. Trzeba pamiętać, że wiejskie ko-
ściółki często otrzymywały „w podarunku” obrazy, rzeźby i ołtarze od większych, 
miejskich świątyń, które pozbywały się „niemodnego” wyposażenia. Najlepszym 
przykładem takiego procederu służy główny ołtarz kościoła w Rejowcu – jest ba-
rokowy, ale pochodzi z kolegiaty kruszwickiej, do Rejowca trafił zaś dopiero grubo
po II wojnie światowej. Kolegiata w Kruszwicy przeżywała wówczas gwałtowną 
„reromanizację” i w imię specyficznie pojętej „jedności stylowej” wyrzucano z niej
wszystkie barokowe sprzęty. 

Jeśli już ustalimy, które z powyższych poszlak są wiarygodne i jakie znaczenie 
można przypisać drobnym wzmiankom w źródłach – trzeba jeszcze rozważyć dane 
dotyczące znaczenia poszczególnych wsi i miasteczek, ich zamożności, stopnia roz-
woju, przywilejów. I wreszcie na koniec można pokusić się o próbę zadatowania 
momentu powstania poszczególnych świątyń. Dodajmy, że żadna z nich nie zacho-
wała się w pierwotnej formie; nawet najstarsze stanęły na miejscu jeszcze starszych, 
które dawno już rozsypały się w proch. Kiedy więc powstały owe najstarsze, lub 
kiedy powstać mogły? 

Księża Józef Nowacki i Stanisław Kozierowski, dawno już nieżyjący, lecz za-
służeni badacze dziejów archidiecezji poznańskiej i gnieźnieńskiej, mieli na ten te-
mat swoje zdanie. Często proponowali cofnąć w czasie datę ufundowania pierwszej 
świątyni – powodując się nie dokumentami, ale osobistym „nosem”, który niekiedy 
ich zawodził, niekiedy nie, ale niestety – przeważnie nie można ich „nosa” skorygo-
wać. Nie mając nic w zamian, trzeba więc streścić to, co napisano. Co skwapliwie 
czynię poniżej. 

Datowanie puszczańskich parafii i kościołów 

Najstarszą pewną metryką, która dyskusji nie podlega, może pochwalić się ko-
ściół świętej Katarzyny w Węglewie. Wiemy, że został uposażony – czyli obdaro-
wany majątkiem – w 1266 roku przez księcia Wielkopolski, Bolesława Pobożnego. 
W połowie XIII stulecia odnotowano też istnienie parafii wierzenickiej. Co praw-
da parafie w Kicinie i Uzarzewie datowane bywają o sto lat wcześniej, ale realnie
wzmianki o nich pojawiły się dopiero pod koniec XIV wieku, więc o pewności 
mówić tu nie można. Z kolei parafie w Raczkowie, Kiszkowie i Jabłkowie podej-
rzewane są o taką samą metrykę trzynastowieczną, jednakże o tym, że istniały, 
dowiadujemy się dopiero ze wzmianek z późniejszych stuleci: proboszcza Kiszkowa 
wymieniono w 1398, a Jabłkowa w 1432 roku. Parafia w Długiej Goślinie musia-
ła powstać po roku 1325, ale kiedy dokładnie – nie wiadomo. Znamy natomiast 
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datę oficjalnego utworzenia parafii w Skokach, którą erygowano w roku 1373, czyli 
w kilka lat po lokacji tego miasta. Co do Łagiewnik Kościelnych nie przypuszcza 
się, aby parafię utworzono tu wcześniej, niż „na przełęczy XIV i XV wieku”. Ko-
ściół w Rejowcu powstał w roku 1626 dla luteranów, wzniesiony przez Andrzeja 
Reja; parafię katolicką utworzono przy nim dopiero po II wojnie światowej.

„Świecka niewola” i „wyzwolenie” kościółków

Trzeba wiedzieć, że z początku Kościół jako instytucja najczęściej nie miał pra-
wa do najstarszych, wiejskich kościółków. Do XIII wieku pozostawały one bowiem 
w „świeckiej niewoli”. Ten, kto fundował kościół, uważał, że może nim rozporzą-
dzać jak mu się żywnie podoba. Miał go po prostu za swoją prywatną własność.  
I choć biskup mógł zawiesić lub ekskomunikować złego księdza, rezydującego przy 
takim kościele, to w zasadzie nie miał wpływu na przyznanie mu lub odebranie 
tego stanowiska. Wpływ ten miał głównie fundator, zwany kolatorem lub patro-
nem. To on (a kolatorem mógł zostać zarówno prosty, średnio zamożny rycerz, 
jak duchowny, biskup, opat lub książę) dawał pieniądze na budowę i kontrolował 
rzemieślników, zwykle spodziewając się, że służbę na nowej placówce pełnić będzie 
któryś z jego krewnych bądź przyjaciół. Za to po śmierci plebana świecki kolator 
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niejednokrotnie zagarniał jego ruchomy majątek – księgi, pieniądze, szaty – czemu 
oczywiście energicznie sprzeciwiali się biskupi. 

Tak działo się w Polsce przynajmniej do XIII stulecia. Potem zdarzyły się dwie 
epokowe rzeczy. Przede wszystkim „wyzwolenie” ze świeckiej niewoli. IV Sobór 
Laterański, który odbył się w Rzymie w 1215 roku, nakazał pełną kontrolę bi-
skupów nad świątyniami, co zresztą postulowano już znacznie wcześniej. Odtąd 
– przynajmniej teoretycznie – żaden kościół nie był już niczyją prywatną własno-
ścią. Po wtóre, na soborze precyzyjnie określono obowiązki religijne duchownych 
i świeckich, do tej pory nierychliwie egzekwowane. Na przykład uczestnictwo 
we Mszy Świętej niedzielnej, spowiedź wielkanocną – oraz inne, jak organizacja  
i utrzymywanie szkół parafialnych. Wkrótce też zaczęła powstawać w Polsce co-
raz gęstsza sieć prawdziwych parafii, rozumianych już nie jako tu i tam stojące
„placówki z obsługą”, lecz zbiór małych, terytorialnych wspólnot duchowych, sku-
pionych wokół własnego kościoła i w sumie obejmujących powierzchnię całego 
kraju. Czyli że odtąd każdy należał nie tylko do jakiejś diecezji, ale i do jakiejś pa-
rafii. Powstawały też parafialne szkoły, choć z początku tylko w dużych miastach. 
W parafiach puszczańskich – wiejskich i małomiasteczkowych – pojawiły się za-
pewne dopiero w późnym średniowieczu, za to przynajmniej w co drugiej miej-
scowości: Kiszkowie, Łagiewnikach, Węglewie, Raczkowie, Jabłkowie, Sławnie  
i Skokach.

Poza tym kolator, choć przestał być właścicielem świątyni, zachował spore przy-
wileje. Miał tak zwane prawo prezenty – czyli że prezentował biskupowi kandydata 
na proboszcza, a biskup z reguły przychylał się do jego propozycji. Podczas nabo-
żeństw kolator zajmował też miejsce w osobnej ławce lub loży kolatorskiej. Po jego 
śmierci przywilej ten przechodził w spadku na dziedziców. Zdarzały się więc nieraz 
procesy o to, kto posiada prawo prezenty; czasem dzielono nawet to prawo pomię-
dzy kłócące się rodziny. Ale na kolatora spadały też obowiązki – winien był zapew-
niać fundusze na remont świątyni, troszczyć się o nią. I taki stan rzeczy przetrwał  
w zasadzie aż do II wojny światowej; zmieniły go dopiero rządy komunistyczne, 
pozbawiając majątku zarówno możnych panów, jak Kościół, który odtąd mógł li-
czyć już tylko na ofiary wiernych.

Proboszczowie, wikariusze, prebendarze, beneficja

Podkreślić wypada, że sprawa majątku kościelnego nie była wcale rzeczą bła-
hą ani prostą. Już żeby wznieść kościół parafialny, należało sporo zainwestować; 
a przecież nie kończyło się na postawieniu ścian i dachu. Ksiądz musiał mieć co jeść. 
A że był to często człowiek uczony, należący do ówczesnej elity, nieraz też krewny 
szlacheckich kolatorów, użyteczny dla nich jako jeden z nielicznych piśmiennych 



- 22 -- 22 -

ludzi w promieniu wielu kilometrów – nie wypadało, aby biedował. Trzeba było 
zapewnić mu porządne źródło utrzymania. I takie źródło zapewniano. Biskupi pil-
nowali, aby majątek ofiarowany parafii nie był trwoniony na cele prywatne. Po
śmierci proboszcza bądź przy okazji jego przeprowadzki na inną placówkę skwa-
pliwie sporządzano spisy ruchomości i nieruchomości, przekazywanych następcy. 
Dawne akta wizytacji biskupich zawierają zarówno opisy budynków i duchowego 
stanu wspólnoty parafialnej, jak obszerne wykazy należących do świątyni dóbr,
które miały przynosić dochód księżom i diecezji. Każda nowo tworzona parafia
otrzymywała je „w posagu” w momencie swego powstania, a później majątek swój 
jeszcze mnożyła. I tak na przykład, kościół parafialny w Skokach wybudowano 
w XIV wieku z funduszu rycerza Janusza Podleskiego-Skockiego z rodu Nowi-
nów, który świątynię uposażył w „łany” i dziesięcinę, a do jego darów dorzucił coś 
jeszcze biskup poznański Jan V Doliwa. Czasem, jeśli wieś podupadła, zbiedniała 
i majątek proboszczowski okazywał się niewystarczający, łączono dwie parafie per-
sonalną unią i powierzano je jednemu księdzu – tak połączone zostały Raczkowo  
i Jabłkowo, a przez jakiś czas w podobnej unii trwały Kicin i Wierzenica. Ale upo-
sażenie samego proboszcza to jeden problem. Przy większych, poważniejszych pla-
cówkach pracowali jeszcze, oprócz proboszczów, inni duchowni. Przede wszystkim 
wikariusze. Jeśli dochody proboszcza na to pozwalały, mógł nie tylko zatrudnić 
wikariuszy, ale nawet w ogóle powierzyć im troskę o parafian, podczas gdy sam
korzystał z osobistej niezależności, przebywając na przykład przy dworze bisku-
pim lub królewskim, albo też kończąc studia, czy rezydując na innej parafii, jeśli
posiadał dwie naraz. Tego rodzaju bogate stanowiska proboszczowskie stanowiły 
łakomy kąsek dla mniej uczciwych „łowców beneficjów”, a handel nimi – bo i to
się zdarzało – budził zgorszenie. Ale przez możnych i króla, dysponujących prawem 
prezenty w wielu parafiach, bywały one traktowane jako rodzaj „stypendium” dla
ludzi wybitnych. I to niekoniecznie dla duchownych. Nie trzeba daleko szukać: 
otóż proboszczem w Kicinie był przez lat dziesięć, jako nominalny prepozyt kapitu-
ły poznańskiej, sam Jan Kochanowski. Posiadał niższe święcenia, które nie czyniły 
zeń wprawdzie kapłana, ale do przyjęcia urzędu proboszczowskiego uprawniały. 

Oprócz wikariuszy zdarzali się jeszcze prebendarze, czyli posiadacze kościel-
nych „pensji” zwanych prebendami lub beneficjami. W małych kościołach mogli to
być raczej tylko altaryści, czyli kapłani zobowiązani do odprawiania mszy świętej  
w pewnej intencji przy określonym ołtarzu, to jest altarii. Fundatorzy uposażali 
altarie w dobra ziemskie lub regularnie spływającą sumę pieniędzy, zapisaną na ja-
kimś majątku. Trzeba jednak od razu powiedzieć, że w małych, wiejskich kościół-
kach altarie takie nie zdarzały się zbyt często. Spośród dwunastu puszczańskich 
kościółków posiadały je chyba tylko świątynie w Raczkowie i Długiej Goślinie; 
ta ostatnia pewnie kiepsko funkcjonowała, bo już w XV wieku biskup Andrzej  
z Bnina przeniósł ją do katedry poznańskiej. 
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Kolatorzy – rody rycerskie, kapituła, prepozyt, król

Wsie puszczańskie i okoliczne miasteczka należały przeważnie do różnych rodów 
rycerskich, które fundowały tutejsze kościoły. Mówiąc o rodach, pamiętajmy, że 
nazwiska urobione od nazw miejscowości (jak nazwisko Skockiego, czy Raczkow-
skich), które na dobre zaczynają pojawiać się w XV wieku, są jednak dość mylące. 
Często nie przechodziły jeszcze w dziedzictwie z pokolenia na pokolenie. Urabia-
no je każdorazowo od aktualnie posiadanej własności ziemskiej. Syn mieszkający  
w innej wsi nosił więc inne nazwisko niż ojciec, chociaż posiadał herb ojczysty.  
Z kolei jeśli wieś podzielona była na dwie części, to chociaż każdą z nich dzierżyli 
przedstawiciele innej rodziny rycerskiej, jedni i drudzy mogli używać tego samego 
nazwiska: a więc i Łodziowie, i Nałęcze, jako właściciele dwóch odrębnych części 
Raczkowa, nazywali się Raczkowskimi, choć spokrewnieni ze sobą nie byli. Rycerz 
Jakub herbu Nowina posługiwał się dwoma nazwiskami: jako właściciel Podlesia 
podpisywał się jako Podleski, a jako właściciel Skoków – Skocki. Tak działo się aż 
do XVI wieku, gdy nazwiska plus minus się ustaliły i zaczęto je dziedziczyć. 

Toteż wcześniejsze rody rycerskie wygodniej określać nazwami ich herbów. Wpraw-
dzie ród herbowy, czyli zbiór rodzin mających ten sam herb, niekoniecznie musiał 
gromadzić prawdziwych krewnych. Ale w XIV wieku tożsamość herbu oznaczała 
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jeszcze często albo takie pokrewieństwo – albo też przynależność do klienteli da-
nego rodu herbowego czy to obecnie, czy w przeszłości. Bo kiedyś nawet nie-krew-
niacy i nie-potomkowie, lecz szlachetnie urodzeni, aczkolwiek ubodzy „przyjaciele  
i domownicy” nosili herb „domu”, przy którym się opowiadali, czy któremu służyli. 

Wśród średniowiecznych właścicieli puszczańskich wsi byli więc (nazwiemy ich 
tu od herbów): Wczelowie z Jabłkowa, Sulimowie z Łagiewnik Kościelnych, 
Nałęcze i Łodzie z Raczkowa, Nałęcze z Długiej Gośliny, Nowinowie z miasta 
Skoki, Zarembowie z Uzarzewa, Drogosławowie i Łodzie z Wierzenicy, Na-
łęcze z miasta Kiszkowa. A przygodnie jeszcze wielu innych. Później jednak wsie  
i miasteczka wielokrotnie zmieniały właścicieli. 

Tylko w kilku kościołach kolatorami nie byli ziemianie. Sławno, prywatna 
własność arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza (+ 1219), zostało przezeń 
ofiarowane arcybiskupstwu i aż do XVI wieku było majątkiem kościelnym. Po-
dobnie Kicin, który od niepamiętnych czasów należał do uposażenia kanoników 
poznańskiej katedry, a konkretnie – do najważniejszego z nich, czyli prepozyta. 
Ów prepozyt czerpał ze wsi dochody i powinien też dbać o kościół, tak samo jak 
kolator świecki. Tytułował się formalnie proboszczem kicińskim, choć wcale tu 
nie mieszkał. Najsławniejszym z kicińskich proboszczów-prepozytów był – jak już 
wspomniałem – sam Jan Kochanowski, który jednak ani w Kicinie, ani w Pozna-
niu nie zjawił się bodaj ani razu. Natomiast obecny kościół kiciński wzniósł, wy-
pełniając swój obowiązek, jeden z późniejszych prepozytów, ksiądz Józef Tadeusz 
Kierski. Z kolei Węglewo miało status tak zwanej królewszczyzny, czyli należało 
do majątku każdorazowego polskiego monarchy, a wcześniej do książąt średnio-
wiecznej dzielnicy wielkopolskiej. Król Polski był więc tutaj właściwym kolatorem. 
Pierwszy kościół został wzniesiony przez miejscowego sołtysa jeszcze w XIII wieku, 
za pozwoleniem księcia Wielkopolski Bolesława Pobożnego, który na uposażenie 
parafii ofiarował dwa łany.

Witrycy i parafianie

Trzeba jednak pomyśleć również i o samych parafianach – jako o budowniczych
i fundatorach. Kolator nie zawsze dbał o kościół, nie zawsze też była taka potrzeba, 
aby wtrącał się do spraw budowlanych. Bezpośrednią pieczę nad budynkiem spra-
wował przecież nie kolator, lecz grono najbliższych współpracowników proboszcza 
i zarazem reprezentantów parafian – zwanych witrykami (coś w rodzaju dawnej
rady parafialnej). Zdarzało się, że inicjatywa dodatkowej inwestycji wychodziła
właśnie od samych parafian, nawet ubogich. Pojedyncze fundacje – altarii, obrazu,
czy też nawet przedsięwzięcia budowlane – mogły być przez nich i były finansowa-
ne, a nawet osobiście wykonywane. Najbardziej spektakularnym przykładem takiej 
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inwestycji, rzadkim w skali regionu, jest obraz w głównym ołtarzu wierzenickie-
go kościoła. U stóp Marii Panny widnieje tam „Barthłomiej z Kłecka”, kołodziej, 
ukazany w roboczym stroju, lecz z różańcem w dłoniach. Odpowiedni napis głosi, 
że „siedział” on na tutejszej karczmie (czyli że zapewne ją dzierżawił) i że na koszt 
wymalowania „tej sztuki” ofiarował w testamencie „parę bydłka”, też wymalowa-
ną obok. „Umarł 1632, malowano 1636”. W Uzarzewie natomiast XVII-wiecz-
ny obraz Matki Boskiej ufundowała jakaś Anna Młynarka. Złoty kielich mszalny  
z Węglewa jest darem niejakiej „Anny z małżonkiem Jakubem”, złożonym w roku 
1641. Z 1678 roku pochodzi kopia Obrazu Matki Boskiej Gostyńskiej z Kicina, 
namalowana na zlecenie niejakiej Marianny Śródeckiej, jak można domyślać się na 
podstawie niezbyt czytelnego napisu. 

Bractwa

Od późnego średniowiecza życie parafii oznaczało wielkie zaangażowanie wier-
nych. Powstawały rozmaite bractwa religijne, czy to pobożne, czy charytatywne, czy 
stawiające sobie inne jeszcze zbożne cele. Oczywiście z początku w Polsce bractwa 
takie zawiązywano głównie w dużych miastach; parafie małomiasteczkowe i wiej-
skie dołączyły do nich w ciągu kilku wieków. Najstarszym spośród bractw pusz-
czańskich parafii było bodaj bractwo Świętego Krzyża, zawiązane w XVI wieku 
w Kiszkowie. Tamże pojawiło się w roku 1757 bractwo świętej Barbary. Bezpośred-
nimi ich następcami były liczne katolickie stowarzyszenia i grupy duszpasterskie, 
rozradzające się w XIX i XX wieku – świętego Izydora, Żywego Różańca Panien, 
Liga Katolicka, Sodalicja Mariańska, wreszcie Katolickie Stowarzyszenie Młodzie-
ży Męskiej oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, oba zlikwidowane 
przez władze komunistyczne i nie tak dawno na nowo powołane do życia. 

Protestanckie trzęsienie ziemi

Wystąpienie Lutra przeciwko papieżowi w 1517 roku odmieniło oblicze Europy. 
Wskutek reformacji utworzyły się oderwane od Kościoła katolickiego odłamy prote-
stanckie – luteranie, kalwini, bracia czescy. Wiele krajów – jak Anglia, Holandia –  
w całości odpadło wówczas od Matki Kościoła, inne przeżywały krwawe wojny reli-
gijne. Jednak pozytywnym skutkiem reformacji było bez wątpienia przeprowadzenie 
wewnątrzkościelnej reformy katolickiej, wedle uchwał Soboru Trydenckiego. 

Sprawa reformacji w Polsce wymaga przynajmniej krótkiego komentarza.  
Z początku burza i u nas zapowiadała się wielka. Co prawda Polacy szabel  
z tego powodu nie wydobyli, szanując wolność szlachecką także w dochodzeniu 
do Boga. Wśród bardziej werbalnych, niż krwawych kłótni reformacja poczyni-
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ła u nas znaczne postępy. Sporo szlachty przeszło zwłaszcza na wiarę kalwińską,  
a znaczna część mieszczan – głównie niemieckojęzycznych – na luteranizm. Co 
ciekawe, ówczesne podziały polityczne niekoniecznie pokrywały się z podziałem 
na wyznania. Bywało przecież, że podczas elekcji główni heretycy Królestwa zbroj-
nie popierali kandydaturę arcykatolickiego Habsburga. Wielcy panowie otaczali 
też opieką innowierców, którzy uciekali do nas z zagranicy – jak na przykład braci 
czeskich. Niektóre świątynie wskutek apostazji, czyli odstąpienia dawnych kolato-
rów od religii katolickiej, zostały oddane heretykom: i tak kościoły w Łagiewni-
kach i Skokach przez długi czas były zborami. Lista takich strat w samej diecezji 
poznańskiej objęła aż 174 kościoły, zaś inne – w liczbie 45 – opustoszały, bo nie 
można było w nich osadzić katolickich proboszczów. Tak prawdopodobnie stało się 
w Wierzenicy. Wreszcie pojawiły się odrębne, nowe innowiercze placówki, jak zbór 
luterański w Rejowcu, ufundowany przez Andrzeja Reja, właściciela Skoków. Zaś 
samo miasteczko Skoki, chronione przez możnych właścicieli stało się prężnym, 
protestanckim ośrodkiem, jednym z ważniejszych w Wielkopolsce.

Nie minęło jednak sto lat od początku tej zawieruchy, a liczba protestantów 
wydatnie się obniżyła i nie nastąpiło to wcale pod naciskiem państwowej ani ko-
ścielnej władzy. Nikt przecież innowierców nie mordował. Co prawda pod koniec 
trwania Sarmacji – czyli głównie w stuleciu XVIII – zabraniano im budowania no-
wych i remontowania starych zborów oraz – w przypadku szlachty – ograniczano 
bierne prawo wyborcze. Ale masowy odwrót od protestantyzmu nastąpił znacznie 
wcześniej. „Wielkich panów” już za panowania Zygmunta III Wazy zachęcano do 
powtórnego przyjęcia katolicyzmu, kusząc nadaniami wysokich urzędów i dosto-
jeństw. Akcja ta uwieńczona została dużym sukcesem, co świadczyłoby o słabości 
wiary protestanckiej... podobnie jak przedtem słabą była wiara katolicka. Ale zdaje 
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się, że prawda jest taka: zażarte dyskusje o wierze prowadzili głównie polscy du-
chowni, podczas gdy szlachta miała inne problemy. Przy tym przypomnieć trzeba, 
że niemały wpływ na apostazję miał prosty fakt, iż potomkowie kolatorów, prze-
chodząc na protestantyzm, mogli bezkarnie zagarniać majątek ofiarowany Kościo-
łowi przez swoich przodków. Te same rody, powracając sto lat później na katolickie 
łono, oddawały księżom budynki świątyń, ale... nie musiały oddawać reszty mająt-
ku. Czysty zysk, dwa w jednym – Zbawienie i majątek... 

Niemniej wskutek tarć pomiędzy wyznaniami, a zatem w wyniku wzmożonej 
czujności i częstszego roztrząsania sensu wiary, pobożność katolicka ludu i szlach-
ty w XVII wieku bardzo się ożywiła. Wyrosły nowe fundacje, pojawiły się liczne 
święte obrazy. Wówczas to pieczę nad kościołem w Długiej Goślinie przejęły wy-
bitne propagatorki katolickiej reformy – benedyktynki, które kupiły tę wieś wkrót-
ce po utworzeniu nowego klasztoru w Poznaniu w 1607 roku. Nieco później ko-
ściół świętego Mikołaja w Skokach znowu przeszedł w ręce katolickie. Tylko zbór 
w Rejowcu trwał we władaniu innowierców aż do końca ostatniej wojny. 
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Budowa kościółków

Stare techniki – nowe metryki

Pisząc w poprzednim rozdziale  o historii parafiiikościołów–myślałemoinstytucji,nie 
o budynkach. Budynki trzeba oglądać, badać i datować osobno, inaczej. Aby zaznajomić się  
z nimi, najlepiej najpierw sięgnąć po książki, których nie braknie. Pisali je liczni zacni 
autorzy, wypada wszakże szczególnie wskazać publikacje Ryszarda Korneckiego, klasy-
ka tej dziedziny. Jest on też autorem pierwszej, opublikowanej monografii drewnianych
świątyń w Wielkopolsce. 

Najdawniejszych polskich kościołów drewnianych „najstarsi ludzie nie pamię-
tają”. Archeolodzy znajdują zaledwie ich nędzne resztki. Przynajmniej jak dotąd. 
W każdym razie jednak przynajmniej ogólnie wiemy, przy użyciu jakich technik je 
wznoszono. Odwiedziwszy nasze dwanaście puszczańskich kościołów moglibyśmy 
wygłosić całkiem kompletny wykład o historii konstrukcji drewnianej w Polsce. 
Mimo że najstarszy z nich wzniesiono w Wierzenicy dopiero w XVI wieku, w wielu 
zastosowane zostały wcześniejsze, tradycyjne techniki, a z kolei w niektórych – no-
woczesne podówczas innowacje. Zanim jednak zapoznamy się z tymi technikami, 
pozwolę sobie zwrócić uwagę na dwa fakty.

Pierwszy – że większość puszczańskich świątyń zbudowano w obecnym kształ-
cie w wieku XVIII, w rzekomo najgorszej dla Rzeczypospolitej epoce, „za Sasa”. 
Skądinąd wiadomo, że – wbrew obiegowym opiniom – właśnie wtedy przy-
padł największy boom naszej późnobarokowej sztuki. Jego odblaskiem jest wła-
śnie seria tych drewnianych, prowincjonalnych kościółków. Podsumujmy: tylko 
dwa kościoły są starsze od pozostałych, wzniesione w XVI wieku (Wierzenica)  
i u progu stulecia XVII (Długa Goślina). Połowa powstała za Augusta III, kolejno: 
Kiszkowo (1733), Skoki (1737), Łagiewniki (1741), Uzarzewo (1749), Kicin (1752), 
Jabłkowo (1754). Niewiele później, pod berłem króla Stasia, wzniesiono kościoły 
w Raczkowie (1780) i Sławnie (1785), zaś na wiek kolejny przypadła budowa dwu 
świątyń w Węglewie (1818) i być może Rejowcu (1820). Choć więc konstrukcje 
tych kościołów są często tradycyjne, o średniowiecznym rodowodzie – same bu-
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dowle świadczą o prospericie czasów saskich. To samo zresztą można powiedzieć  
o znacznej części ich wyposażenia. 

Fakt drugi dotyczy ciekawego szczegółu. Otóż najmłodszymi częściami świą-
tyń bywają często kościelne zakrystie – ale, paradoksalnie, czasem są one właśnie 
najstarsze. Ponieważ w nich właśnie przechowywano księgi i naczynia liturgiczne, 
starano się je szczególnie zabezpieczyć przed pożarem i rabunkiem. Dlatego zakry-
stie nie tylko nie miały niegdyś wejścia od zewnątrz (te wejścia, które dziś widzimy  
w ich ścianach, są z reguły późniejsze) – ale bywały też w części lub w całości 
murowane. Gdy drewniane kościółki wielokroć rozbierano i wznoszono na nowo 
– one trwały bez zmian. Niewykluczone więc, że niektóre z nich, bądź ich frag-
menty, obecnie ukryte pod późniejszymi szalunkami, jak na przykład w Wierzeni-
cy, Raczkowie czy Jabłkowie – pochodzą nawet ze średniowiecza.

Gont i nie gont

I jeszcze jedna uwaga. Tylko pewna część konstrukcji każdego z drewnianych 
kościołów trwa w miarę niezmiennie. Nawet te najmłodsze co kilkanaście lub 
kilkadziesiąt lat „zmieniają skórę”, to znaczy tak zwane oszalowanie. Najczęściej 
bowiem ich ściany przysłania się – głównie dla ochrony, ale i dla ozdoby – szalun-
kiem, to znaczy pionowo ułożonymi deskami. Podobnie przedstawia się sprawa po-
krycia dachu. Często zachwycamy się „starodawnym” gontem, podczas gdy gont, 
które oglądamy, liczy sobie zwykle co najwyżej kilka lub kilkanaście lat. Położono 
go właśnie po to, aby kościół wydawał się „starszy” i aby dopasować wygląd poła-
ci dachu do drewnianych ścian. To prawda, że niegdyś dachy powszechnie kryto 
gontem lub nawet słomianą strzechą. Potem jednak, gdy nastąpił wiek „cywili-
zacji”, w XIX, a zwłaszcza XX stuleciu, zamieniano gont na papę, blachę, eternit 
lub dachówkę, które zapewniały znacznie lepszą izolację i były trwalsze. Dopiero 
w ostatnich dziesięcioleciach powraca się do tradycyjnego gontu – pod wpływem 
swego rodzaju „mody na starodawność” i ze względu na zalecenia konserwatorskie, 
a na pewno dzięki współczesnej technice budowlanej, która nawet przy kładzeniu 
gontu zapewnia o wiele większe bezpieczeństwo (impregnacja antyogniowa) i wy-
godę (doskonalsza izolacja) niż niegdyś. 

Sposoby wznoszenia ścian

Wśród kościółków drewnianych, zwłaszcza tych najstarszych, króluje tak zwa-
na konstrukcja wieńcowa, inaczej zrębowa, znana w Polsce przynajmniej od VIII 
wieku. Budynek wznoszono na podwalinie, niekiedy kamiennej, murowanej, lub 
drewnianej. W tym ostatnim przypadku dla jej położenia używano najbardziej wy-
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trzymałego, dębowego drewna. Pod podwalinę wbijano pionowe pale, tak zwane 
pecki. Stawiane wyżej ściany układano z poziomo położonych pni drzew, niegdyś 
okrąglaków czy półokraglaków, zaledwie okorowanych, później, już w epoce goty-
ku, przycinanych zwykle w porządne bale, zaś w okresie baroku często „tartych” 
na kształtne belki. Bale te łączono na narożach specjalnymi, ciesielskimi zaciosami, 
często prawie bez użycia gwoździ. Powstawał w ten sposób „wieniec” bali – stąd 
nazwa konstrukcji. Niemal wszystkie puszczańskie kościoły wybudowano właśnie 
w ten sposób. 

Altenatywą była konstrukcja sumikowo-łątkowa. Łątki to pionowe słupy drew-
niane, ustawione w pewnych odstępach i po bokach odpowiednio wyżłobione, tak 
aby można wsunąć pomiędzy nie krótsze, poziome beleczki – sumiki. Tylko je-
den z naszych kościołów wzniesiono w tej technice – świątynię świętej Katarzyny  
w Węglewie. 

Ostatnim rodzajem konstrukcji jest tak zwany popularnie mur pruski (inaczej: 
konstrukcja słupowo-ramowa, szachulcowa, szkieletowa, fachwerk). Belki tworzą 
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stojącą na podwalinie ramę–kratownicę (zwykle pomalowaną na czarno lub brązo-
wo), którą wypełnia się cegłami bądź gliną (często później tynkowanymi). W ten 
właśnie sposób zbudowano kościoły w Uzarzewie i Skokach. 

Wszystkie te rodzaje konstrukcji można było uzupełnić od razu lub z czasem 
– w razie potrzeby – o dodatkowe elementy. Na przykład o tak zwane lisice, czyli 
pary drewnianych, pionowych słupów, które ujmując wieniec lub sumiki od we-
wnątrz i od zewnątrz, często skręcone ze sobą śrubami, zabezpieczały bale przed 
rozsunięciem się. Czasem obudowywano wieniec bali drugą warstwą konstrukcji 
słupowo-ramowej bądź ryglowej. 

Najstarsza zachowana świątynia zbudowana w konstrukcji sumikowo – łątko-
wej na ziemiach Polski pochodzi dopiero z XVII wieku; znacznie wcześniej budo-
wano kościoły w konstrukcji ryglowej, ale wiemy o tym jedynie z ikonografii.

Plan

Plan pierwszych drewnianych świątyń powtarzał zwykle najprostszy układ mu-
rowanych, romańskich kościółków: małe, prostokątne prezbiterium od wschodu, 
przy nim mała, prostokątna nawa, a przy prezbiterium, zwykle od północy, jesz-
cze mniejsza i oczywiście również prostokątna zakrystia. Wejście prowadziło do 
nawy od zachodu i od południa. Orientowanie, czyli ustawianie prezbiterium ku 
wschodowi, miało bardzo długą tradycję, jeszcze od czasów starożytnych. Dopiero 
architektura baroku zarzuciła tę piękną zasadę. Niemniej wszystkie puszczańskie 
kościółki, zarówno starsze, jak i młodsze, są orientowane – nawet dawny prote-
stancki zbór w Rejowcu. Przez całe średniowiecze wystrzegano się też okien i wejść 
od strony północnej, najzimniejszej, najbardziej narażonej na ataki złej pogody.  
Niewykluczone, że wpływ na ten zwyczaj miała też symbolika stron świata – wedle 
zadawnionej opinii północ to strona zła, demonów, czarta. 

Ten najprostszy układ planu, popularny w całym kraju, niewiele zmienił się 
w późniejszych stuleciach. Owszem, w Wielkopolsce, tak jak gdzie indziej, do-
chodziły nowe pomysły, ale stare trwały obok nich i są powtarzane do dziś. Tak 
więc, gdy minęła epoka romańska i nadszedł gotyk, wśród kościołów drewnia-
nych rozpowszechniło się i utrwaliło trójboczne zamknięcie prezbiterium. U nas,  
w Wielkopolsce, stało się ono powszechne, choć wyjątkowo również i później sto-
sowano zamknięcie archaiczne, proste. Wśród puszczańskich świątyń znajdziemy 
je raz tylko – w Długiej Goślinie, zresztą „archaicznej” nie tylko pod tym wzglę-
dem. Niektóre kościoły wielkopolskie, wprawdzie nieliczne, budowano już w śre-
dniowieczu jako salowe, czyli bez wyraźnego, architektonicznego podziału na nawę  
i prezbiterium. Taki prosty plan mają późniejsze, barokowe kościółki w Uzarzewie 
i Rejowcu. Dodać tu należy, że epoka renesansu niemal w ogóle nie odcisnęła się 
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na drewnianej architekturze, jeśli nie liczyć samych renesansowych ornamentów. 
Tradycyjny kształt planu i bryły trwał niezmiennie, a późnogotyckie detale chęt-
nie powtarzano – na przykład ostrołukowy wykrój portali – jeszcze i w XVII, 
i w XVIII wieku. Dopiero barok i to stosunkowo późno – w II połowie XVII 
wieku – wprowadził w Polsce i, co za tym idzie, w Wielkopolsce eksperymenty  
w dziedzinie rozplanowania drewnianych kościółków. Pojawiły się wtedy świątyn-
ki na rzucie wieloboku i krzyża (w Buku, Wyszynie, sławny kościół „Na pólku” 
w Bralinie) i wielonawowe. Takim właśnie eksperymentem, naśladującym wielką 
architekturę murowaną, jest wspomniany przed chwilą kościół w Skokach, pseudo-
bazylikowy, podzielony na nawy smukłymi, drewnianymi kolumnami.

Wieże 

Do niedawna pokutowało przekonanie, wciąż jeszcze powtarzane w niektórych 
przewodnikach, a nawet opracowaniach naukowych, jakoby średniowieczne ko-
ściółki drewniane pozbawione były wież. Owszem, średniowieczne wieże są rzad-
kością – zachowały się niemal wyłącznie barokowe i późniejsze, dostawione do 
starszych świątyń. Ale wiemy, że wieże stawiano i w XV wieku, i dawniej jesz-
cze. Zachowane do dziś wieże barokowe wznoszone były zwykle (zapewne tak, jak 
wcześniejsze) w konstrukcji słupowo-ramowej, z nadwieszoną, malowniczą częścią 
górną, mieszczącą dzwony, którą nazywano izbicą. Ściany wież nachylano pod ką-
tem, tak że całość przypominała malowniczy ostrosłup. Dopiero po stuleciu XVII 
izbice zanikły, a ściany wież ostatecznie się „wyprostowały”. Barok wprowadził też 
baniaste hełmy z latarniami na wieżach i sygnaturkach. Dwuwieżowe fasady to 
także – w przypadku  architektury drewnianej – pomysł dopiero barokowy. Takie 
właśnie ekstrawaganckie i wyjątkowe w Wielkopolsce rozwiązanie ukazuje dwu-
wieżowy kościół w Skokach. Dodajmy, że choć wieże faktycznie często mieściły 
dzwony, nie było to bynajmniej regułą. Dzwonnice chętnie stawiano osobno, na 
przykościelnym cmentarzu. 

Łuk tęczowy, sklepienia, stropy 

We wszystkich kościołach odrębność prezbiterium zaznaczano albo jego zwęże-
niem, albo łukiem tęczowym, albo samą belką tęczową oraz podwyższeniem po-
sadzki w okolicy ołtarza. Belki tęczowe bywały dwie – wyższa i niższa, bądź tylko 
niższa. Często były jednym z nielicznych elementów ozdobnych, tak w epoce goty-
ku, jak i potem – jej krawędzie otrzymywały eleganckie profilowanie.
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O ile belek tęczowych mamy w Wielkopolsce sporo, łuki tęczowe są rzadkie. 
Takowy łuk konieczny był z przyczyn konstrukcyjnych w kościołach murowanych; 
w drewnianych można się było swobodnie obyć bez niego. Wystawiano go jednak 
dla ozdoby, dla „szyku”. Dlatego też... niekoniecznie  musiał mieć kształt łuku. 
Znamy więc łuki tęczowe prostokątne i prawie że płaskie. Wczesnym przykładem 
służy piękny, spłaszczony, barokowy łuk tęczowy w Wierzenicy, w kształcie tak 
zwanego łuku koszowego. Natomiast we wielu kościółkach strop zupełnie płynnie, 
bez żadnego podziału, bez łuku tęczowego, przechodzi z nawy do prezbiterium. 
Przy tym przypomnijmy, że strop to najbardziej typowe przekrycie drewnianych, 
polskich kościółków, tak w średniowieczu, jak i później. Pozorne, deskowe skle-
pienie, które w średniowieczu znano na Zachodzie i nawet na Śląsku, u nas znala-
zło zastosowanie dopiero w epoce baroku. Wkrótce też – w XVIII wieku – obok 
sklepienia pojawił się elegancki sufit, często z tak zwaną fasetą, czyli półkolistym
w przekroju połączeniem ściany i stropu. Taki dekoracyjny sufit z malowanym pla-
fonem i deskowe, ćwierć-kolebkowe, pozorne sklepienia z desek zobaczyć możemy 
w Skokach. 

Dachy : odrębność wielkopolskich kościółków

Dach budowano z krokwi, to jest belek, których każda para, połączona ze sobą 
pod kalenicą, tworzy więzar. Na krokwiach wspiera się połać dachu. Na więzar 
składają się oczywiście inne jeszcze belki; w zależności od ich układu rozpoznajemy 
różne typy więźb dachowych. Najstarsze, jakie znane są z przykładów polskich, to 
więźby krokwiowo-jętkowa i storczykowa, stosowane już w wiekach średnich.

Tak się jednak składa, że w średniowieczu inaczej wznoszono dachy drewnianych 
kościółków w Małopolsce, Wielkopolsce, na Mazowszu i na Śląsku. W każdym  
z tych regionów odmiennie rozwiązany został problem jednolitego przekrycia dwu 
części kościoła – nawy i prezbiterium. Ciężar dachu i jego wielka powierzchnia, 
wystawiona na uderzenia wiatru, kazały myśleć o stabilności całej konstrukcji. To-
też jedynie na Śląsku od razu stawiano dwa odrębne, małe dachy nad nawą i pre-
zbiterium – jeden wyższy i szerszy, drugi węższy i niższy. Gdzie indziej starano się, 
aby dach był w miarę jednolity, maksymalnie wspólny dla nawy i prezbiterium, 
o jednakowej wysokości i, co za tym idzie, z jedną tylko, długą kalenicą (gór-
ną, poziomą krawędzią dachu). Pozostawało do rozwiązania zagadnienie różnicy 
szerokości nawy i prezbiterium. Małopolanie budowali dach bardziej strzelisty,  
o wszystkich więzarach dostosowanych do szerokości prezbiterium; ponad nawą 
poszerzano więźbę ukosem ku dołowi, ale wówczas boczne części nawy musiały być 
nieco niższe, tworząc tak zwane zaskrzynienia. W Wielkopolsce odwrotnie: wię-
zary miały wszędzie szerokość nawy, więc przechodząc ponad węższe prezbiterium 
dach tworzył bardzo szeroki okap, przeważnie wsparty na specjalnych wspornikach 
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– zastrzałach. Mazowszanie też budowali jednolity dach ponad całym kościołem,  
a poszerzenie nawy zapewniali, dostawiając po bokach niższe dobudówki z dasz-
kami pulpitowymi. Dopiero od czasu baroku w całej Polsce zaczęto stosować roz-
wiązanie typu śląskiego – o dwóch odrębnych dachach. Tyle, że niekiedy – zgod-
nie z estetyką epoki – „fastrygowano” ich kształty, czy to rozdzielając, czy łącząc 
poszczególne połacie, które poczęły płynąć ponad kościółkami jako wklęsłe lub 
właśnie wybrzuszone, falujące powierzchnie, tworząc malownicze, fantastyczne 
układy brył. Nie znaczy to, że nie stosowano już w ogóle starszych typów dachu. 
I znów przykładem posłuży archaiczna świątynia w Długiej Goślinie, której dach 
powtarza średniowieczny, wielkopolski typ z okapem wokół prezbiterium – tyle, że 
nie wsparty na zaczepach. 

PRZYKŁAD

Tarnowo Pałuckie (spoza Puszczy Zielonki)  
– najstarszy drewniany kościółek w Polsce

Drewno jako materiał tym między innymi różni się od cegły, że po rozbiór-
ce drewnianej budowli prawie wszystkie elementy można wykorzystać powtórnie 
– oczywiście pod warunkiem, że nie są zbutwiałe. Budowlę daje się więc ponownie 
złożyć, jak zabawkę z klocków, dorabiając brakujące części, zaś stare stosując nawet 
w nieco innym charakterze niż dotychczas. Z tego też powodu badacze głowią 
się często: czy data wyryta na jakiejś belce odnosi się do wzniesienia obecnego 
kościółka, czy może po prostu pochodzi z poprzedniego, znacznie starszego? Do 
niedawna na takie pytania odpowiadać można było tylko hipotetycznie. Dopiero 
ostatnio nauka wzbogaciła się o nową, cenną zdobycz: doskonale wypracowaną 
dendrochronologię, która na podstawie analizy słojów pozwala ustalić datę ścięcia 
drzewa z dokładnością już nie tylko co do roku, ale czasem prawie co do miesiąca! 
Pierwsze badania wykonane tym sposobem w Wielkopolsce przyniosły wręcz sen-
sacyjne odkrycia. Tak sensacyjne, że Ryszard Brykowski, znany specjalista, autor 
wielu cennych monografii z dziedziny budownictwa drewnianego – pisząc ksią-
żeczkę o wielkopolskich kościołach drewnianych, poddawał w wątpliwość nowe 
datowanie kościoła w Tarnowie Pałuckim, postulując dalsze kompleksowe bada-
nia. Wykonano je – i sensacja się potwierdziła. 

Otóż aż dotąd za najstarsze zachowane w Polsce kościoły drewniane uznawano 
obiekty małopolskie, zresztą największe, najpiękniejsze i najszacowniejsze. Te, któ-
re uważamy za klejnoty wielkopolskiej architektury drewnianej, zdawały się znacz-
nie młodsze. Był pomiędzy nimi kościółek w Tarnowie Pałuckim, którego wnętrze 
pokrywa wyjątkowej piękności i obfitości barokowa polichromia. Za datę jego po-
wstania przyjmowano rok 1639 wypisany na barokowym, drewnianym portalu, 
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prowadzącym z podwieżowej kruchty do nawy. Przypuszczenia co do wcześniejszej 
budowy nasuwała jedynie znana z dokumentów data konsekracji: 1493, która jed-
nak mogła odnosić się do poprzedniej budowli, na miejscu której – jak sądzono 
– powstał w XVII wieku nowy, obecny kościół.

Szczegółowe badania tego kościółka rozpoczęto dziesięć lat temu. Prowadziła 
je grupa naukowców pod kierunkiem profesora Andrzeja Wyrwy, który zajmuje 
się głównie śledzeniem dziedzictwa cysterskiego w Polsce – zaś pierwszy kościółek  
w Tarnowie Pałuckim został ufundowany właśnie przez łekneńskich cystersów dla 
okolicznej ludności. Po zdjęciu szalunków, rozkopaniu wnętrza i otoczenia świą-
tyni, oraz po przeprowadzeniu szczegółowych analiz dendrochronologicznych,  
a także po zestawieniu z nimi dat, znanych już wcześniej z dokumentów, można 
było ustalić szczegółowy „życiorys” kościółka. Życiorys logiczny, zgodny z dotych-
czas znanymi faktami – a jednak zaskakujący. Kościół w Tarnowie Pałuckim oka-
zał się najstarszym znanym kościołem drewnianym na ziemiach polskich.

Pierwsza świątynka stanęła tu w połowie XIII wieku. Niewielka, prostokątna 
nawa i takież, nieco mniejsze prezbiterium, liczące razem zaledwie 10 metrów dłu-
gości, wzniesiono bez wątpienia z drewna, na fundamencie ułożonym z luźnych 
kamieni-otoczaków. I tylko ten kamienny fundament zachował się do dziś. Znale-
zione w nim monety – wszystkie z II połowy XIII wieku – potwierdziły datowanie; 
zgadzało się też ono z mową  dokumentów, które odnotowały śmierć pierwszego 
tarnowskiego proboszcza w dniu 30 lipca 1263 roku. 

Ów pierwszy kościółek rozebrano po stu kilkudziesięciu latach, w końcu XIV 
wieku, aby wznieść obecny. Bezpośrednią przyczyną tej inwestycji mógł być zły 
stan poprzedniej świątynki – ale raczej zadecydowały względy prestiżowe. Otóż  
w 1370 roku król Kazimierz Wielki wydał przywilej lokacyjny dla Tarnowa Pałuc-
kiego, które odtąd stało się miastem. Nie wypadało, aby fara miejska była zaled-
wie małą kapliczką; trzeba było wznieść prawdziwy kościół, choćby drewniany, ale 
większy. I uczyniono to. Niemal wszystkie drzewa użyte do budowy prezbiterium 
i nawy zostały ścięte jesienią roku 1373 bądź zimą z roku 1373 na 1374. Drewno, 
z którego powstał portal, jest nieco młodsze, z lat po roku 1382. Drzwiczki sa-
kramentarza, czyli szafki służącej do przechowywania Najświętszego Sakramentu, 
zrobione zostały pewnie też wówczas, ale z deski dębowej, która pochodziła z ja-
kiejś wcześniejszej konstrukcji – może ze skrzyni, albo ze świętego obrazu. A zatem 
świątynia stanęła na wiosnę 1374 roku lub niewiele później, a następnie dodawa-
no lub wymieniano tylko pewne jej części. Dopiero po kilku wiekach, w latach 
1615-1616, wymieniona została więźba dachowa nad prezbiterium, a kilkanaście lat 
później, w latach 1628-1629, również i nad nawą. Wówczas też powstała piękna, 
zachowana do dziś polichromia wnętrza, łuk tęczowy z barkowym krucyfiksem 
i figurami Matki Boskiej i świętego Jana oraz pozorne, deskowe sklepienie prezbi-
terium. Większość ważniejszych sprzętów – predella ołtarza głównego, balustrada 
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chóru muzycznego, drzwi – pochodzą z końca XVI lub I połowy XVII wieku. Na-
tomiast owa sławna data wyryta na zachodnim portalu nawy, rok 1639, odnosi się 
tylko do wieży, którą wystawiono w tym właśnie roku. W stuleciu XIX dostawione 
zostały do ścian tak zwane lisice, czyli pionowe belki, wzmacniające konstrukcję 
od zewnątrz; wówczas też oszalowano deskami ściany (nie wiadomo, czy nastąpi-
ło to po raz pierwszy, czy była to tylko wymiana szalunku). W latach 1914-1915 
dobudowana została ceglana kruchta, a gont wymieniono na dachówkę. W czasie 
ostatniej konserwacji przywrócono gont, zaś ceglaną kruchtę zastąpiła drewniana. 

Przykład Tarnowa Pałuckiego jest na razie wyjątkowy. Możemy się jednak spo-
dziewać, że w najbliższej przyszłości również inne drewniane świątynie zostaną 
poddane badaniom. I kto wie, czy wówczas przedstawione tu powyżej orientacyjne 
niekiedy datowania poszczególnych świątynek nie ulegną zupełnej odmianie.
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Sztuka kościółków

Dusza kościoła

Każdy kościół i każda parafia ma swoją duszę i osobowość; każde z nich to nie-
powtarzalne indywiduum, żyjące życiem wiernych – i swoim życiem. Nie darmo 
pisał Wincenty Pol w Pieśni o domu naszym:

Jeśli życie Ci się zbrudzi, 
Jeśli świat Cię bardzo strudzi, 
Do wiejskiego idź kościoła – 
I na pola – i na sioła –  
I tam szukaj znowu ludzi.

Aczkolwiek dla wielu tak zwanych zwykłych zwiedzających wszystkie drewnia-
ne kościółki są anonimowe i nieme, i kropka w kropkę podobne do siebie nawza-
jem. Trzeba nauczyć się patrzeć na nie i zadawać im właściwe pytania. 

Chcąc poznać człowieka, spoglądamy w jego oblicze. Dopiero potem winniśmy 
zwrócić uwagę na posturę, sposób poruszania się i mówienia, wreszcie na ubranie, 
choćby ono najbardziej rzucało się w oczy. Na koniec pytamy o pochodzenie. Po-
dobnie z kościołami. Głową każdego małego, puszczańskiego kościółka jest prezbi-
terium, jego obliczem – ołtarz główny, zaś ramionami – łuk tęczowy, czyli miej-
sce, w którym prezbiterium łączy się z nawą. Po jego obu stronach stoją zazwyczaj 
ołtarze boczne, niczym pagony, dystynkcje na wojskowym mundurze, które dają 
nam poznać rodzaj oddziału, w którym się służy. Odzieniem jest okrycie ścian: po-
lichromia, surowe drewno, boazeria. Murowane, boczne kaplice, miejsce pogrze-
bania fundatorów i dobrodziejów – są jak przyboczni strażnicy. Używając innej 
metafory powiedzieć można, że cały kościół jest listem, skierowanym do wiernych, 
którzy wstępują w progi świątyni. W tym liście zapisano to, co dla fundatorów  
i użytkowników kościółka było najważniejsze i mniej ważne, a wszystko – we wła-
ściwej kolejności. 
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Co jest najważniejsze: Najświętszy Sakrament

Łatwo zgadnąć, że w Kościele najważniejszy jest Bóg, Jego Jednorodzony Syn 
i Duch Święty, czyli Najświętsza Trójca a zaraz po Niej – Matka Boska. Przede 
wszystkim jednak, spoglądając na ołtarz, dostrzegamy wieczną lampkę, która 
oznacza nieustanną obecność Pana Jezusa w tabernakulum. Słowo „tabernakulum” 
to łacińska nazwa oznaczająca „przybytek”, w nawiązaniu do starotestamentowej 
Arki Przymierza, w której przebywał Bóg. Tabernakulum pojawiło się w kościo-
łach katolickich dopiero po Soborze Trydenckim, czyli w drugiej połowie XVI 
stulecia. Wcześniej Najświętszy Sakrament przechowywano w sakrariach, niekiedy 
bardzo ozdobnych, które bywały umieszczane w ścianie obok głównego ołtarza 
lub w nawie bocznej czy specjalnej kaplicy. Niezależnie jednak od epoki, zawsze 
pilnie strzeżono Ciała i Krwi Pańskiej przed zbezczeszczeniem. Kult Najświęt-
szego Sakramentu stał przecież w centrum katolickiej pobożności, był też jednym  
z najbardziej gorących przedmiotów dyskusji z protestantami, którzy wątpią w re-
alną obecność Chrystusa w Eucharystii. Kościoły pod wezwaniem Bożego Ciała 
oraz święto pod tym tytułem pojawiło się w Zachodniej Europie w XIII wieku, 
a u nas w sto lat później. Była to odpowiedź na falę zwątpień i liczne doniesienia 
o cudach eucharystycznych, a także o bezczeszczeniu Najświętszego Sakramentu 
przez katolików-niedowiarków (w tym i księży), heretyków i Żydów. Hiobowe wie-
ści o bluźnierstwach i obawa przed zbezczeszczeniem Hostii przybierały niekiedy 
formę masowej obsesji. Niemniej nie ulega wątpliwości, że wokół tabernakulum 
ogniskowały się i ogniskują rozmaite, tajemnicze duchowe siły – ludzkie, niebiań-
skie i diabelskie, czasem pobudzające do najdziwniejszych działań. Dowodzi tego 
niejedna kronika parafialna. W Kicinie na przykład dwukrotnie zdarzyło się zbez-
czeszczenie Najświętszego Sakramentu. W obu przypadkach stało się to w czasie, 
gdy nad Polską i Kościołem zawisło szczególne niebezpieczeństwo. Po raz pierw-
szy – latem 1920 roku, w atmosferze zagrożenia przez zbliżających się do polskich 
granic bolszewików, nieznany sprawca włamał się do świątyni, zrabował naczynia 
liturgiczne, a zbezczeszczone Hostie rozsypał po ziemi. Bardzo podobne zdarzenie 
miało miejsce wiosną 1981 roku, w dniach eskalacji konfliktu pomiędzy ruchem
„Solidarności” a komunistycznymi władzami. Chory psychicznie człowiek wdarł 
się wówczas do kościoła, zniszczył kielich, Hostie po części zjadł, po części po-
rozrzucał, a monstrancję, dwie puszki i kustodię porwał  i następnie porzucił nad 
pobliskim stawem. 

Dawne ołtarze

Po tabernakulum najważniejszym miejscem w świątyni jest ołtarz. Tu składamy 
chleb i wino, które podczas Mszy Świętej stają się Ciałem i Krwią Pana Naszego, 
Jezusa Chrystusa. Pierwsi chrześcijanie składali tę ofiarę po prostu na stole, zwa-
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nym po łacinie mensa – i słowo to utrwaliło się jako określenie najważniejszej, 
zasadniczej części ołtarza, bez której istnieć on nie może. Jest to owa przypomina-
jąca skrzynię lub sarkofag konstrukcja, którą okrywa się obrusem i na której stają 
kielich i patena. Od XIII wieku mensa zaczęła mieć wyraźnie „przód i tył”, gdyż 
wyrosła na niej od „tyłu” ozdoba w postaci tak zwanej nastawy – inaczej z łacińska 
retabulum – przybierającej rozmaite formy: niskiej ścianki (w romaniźmie) „szafy” 
lub tablicy, czasem ze „skrzydłami” (w gotyku) czy też niby-architektonicznej fa-
sady (począwszy od renesansu), w której mieszczą się pobożne obrazy i na której 
stoją figury świętych. Mensa łączyła się z nastawą za pomocą małego, poziomego
łącznika, tak zwanej predelli, a oprócz tego mogła być ozdobiona antepedium, czyli 
okładziną okrywającą ją od przodu poniżej blatu. 

Przez długie wieki kapłan, a z nim również i wierni, podczas odprawiania Mszy 
Świętej zwracali się wspólnie ku ołtarzowi. Wyobrażona na obrazie w retabulum 
nadprzyrodzona rzeczywistość miała wtedy głęboki sens: wszyscy patrzyli ku niej, 
wszyscy stali jakby w jednym, wspólnym orszaku ku niej zdążającym i ku niej 
patrzącym. Jak napisał papież Benedykt XVI (w czasach, gdy był jeszcze kardyna-
łem):

Chodziło raczej o ten sam kierunek zwrócenia się kapłana i ludu,  
którzy wiedzieli, iż wspólnie zmierzają do Pana. Nie zamykają się  
w kręgu, nie przyglądają się sobie wzajemnie, lecz jako wędrujący lud Boży 
kierują się na Wschód, w stronę Chrystusa, który wychodzi nam naprzeciw.

Kardynał Joseph Ratzinger, Duch liturgii, przeł. E. Pieciul

Musimy o tym pamiętać, jeśli chcemy zrozumieć sens dawnych ołtarzy. Dziś 
bowiem, w czasach po Soborze Watykańskim II, kapłan i wierni stoją naprzeciw-
ko siebie wokół nowych, posoborowych mens – i na tym wspólnym kręgu, na 
wzajemnym kontakcie skupia się uwaga obu stron. Ustanowiono też koncelebrę 
– czyli zezwolono na odprawianie jednej Mszy Świętej przez wielu księży przy jed-
nym ołtarzu jednocześnie. Wcześniej każdy kapłan musiał odprawiać osobną Mszę 
Świętą przy osobnym ołtarzu. Toteż obecnie liczne, stare ołtarze stały się nagle 
bezużyteczne, skoro z większości w ogóle się nie korzysta, a do tego jednego, sta-
rego, głównego ołtarza kapłan odwraca się tyłem. A przecież niegdyś wszystkie 
ołtarzowe nastawy, wszystkie obrazy i figury żywo przemawiały do wiernych – bo
żywo uczestniczyły w liturgii. Na ich tle ukazywały się podczas podniesienia Prze-
mieniona Hostia i kielich z Krwią Pańską. Wówczas naprawdę można było mieć 
wrażenie, że – jak mówi dawna pieśń – święci i „aniołowie się lękają / Gdy na Two-
ją Twarz patrzają”. Wymalowani święci i anioły – a z drugiej strony wierni, patrzyli 
ku sobie, spoglądając na Najświętszy Sakrament. Wierni rzeczywiście mogli i mieli 
kiedy to tak postrzegać, jako że ówczesna liturgia obfitowała w momenty ciszy.
Tłum zebrany w kościele nie dialogował z kapłanem – jak ma to miejsce obecnie 
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– lecz modlił się w skrytości ducha, zatopiony w kontemplacji (a przynajmniej po-
winien był tak czynić).

Pamiętajmy więc, patrząc na stare ołtarze, że ramy ich obrazów to nie tylko 
martwe ozdoby, lecz żywe okna, otwierające się na Tamten Świat. Świadkowie ży-
wej wiary naszych przodków.

Najstarsze rzeźby i obrazy: Pan Jezus

Oprócz ołtarza i tabernakulum w każdej świątyni musi znajdować się wizeru-
nek Chrystusa Ukrzyżowanego. Znajdziemy Go najczęściej na szczycie głównego 
ołtarza i na belce tęczowej, która oddziela nawę od prezbiterium. To obraz śmierci 
– ale także triumfu. Choć wynędzniałe Ciało Chrystusa świadczy o straszliwej 
Męce, zarazem jest chorągwią zwycięstwa. Przypominał o tym przez wieki po-
wszechnie znany hymn o Krzyżu Świętym, napisany w VII stuleciu przez świę-
tego Wenancjusza Fortunata: „Vexilla regis prodeunt”. W XV wieku przodkowie 
nasi przełożyli go z łaciny na polszczyznę równie dostojną, co prosto ciosaną – jak 
drewniany kościółek właśnie:

Idą krolewskie proporce,  
Jasne Krzyża tajemnice,  
Na nim, ktory ciało stworzył,  
Podług ciała sie zawiesił. 

Często na belce towarzyszą jeszcze Ukrzyżowanemu dwie lub trzy postaci – po 
Jego prawicy Matka Boska, po lewicy zaś – święty Jan Apostoł. Bywa, że do Krzy-
ża przypada i w rozpaczliwym geście obejmuje go ramionami skulona, zgarbio-
na Maria Magdalena. Tak właśnie tradycja sztuki chrześcijańskiej zinterpretowała  
i uwieczniła znany fragment Janowej Ewangelii (J 19, 25-27):

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria,  
żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę  
i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: 
 „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka  
twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.          

Dawno temu ksiądz nie czytał Ewangelii po polsku, lecz po łacinie i później ją 
objaśniał. Wierni zapamiętywali obraz biblijnych wydarzeń, słuchając tych wy-
jaśnień i patrząc na owo jedyne na razie wyobrażenie na belce tęczowej – a może  
i śpiewając:



- 47 -- 47 -



- 48 -- 48 -

Stała Matka żałościwa  
Wedle Krzyża boleściwa,  
Patrząc na swego Syna.

Ten na krzyżu ciężko wisi,  
Waż to, krześcijanin wszelki,  
Bo to jest nasza wina.

Opadająca na prawą pierś głowa umęczonego Zbawiciela skłania się ku Matce. Od 
tej też strony, ku Matce, broczy rana Chrystusowego boku. Jeśli kościół jest orien-
towany, czyli jeśli jego prezbiterium skierowane jest ku wschodowi – a w średnio-
wieczu było to regułą – Chrystus z belki tęczowej opuszcza głowę ku północy. 
Sarmacki poeta Wespazjan Kochowski, postrzelony w 1656 roku w czasie bitwy 
ze Szwedami pod niedalekim Kłeckiem, widział w tym skłonieniu Pańskiej głowy 
szczególny sens. Wedle niego, Chrystus okazał tym gestem łaskę ludom Północy 
(czyli „Akwilonu”), w tym oczywiście Polakom. Fakt, że Matka Boska stoi pod 
Krzyżem również od tej, północnej strony – miał dlań podobnie symboliczne zna-
czenie:

Tak Kościół trzyma, że gdy Pan umierał,  
Na Akwilon, głowę skłoniwszy, pozierał; 
 Na Oliwnej            Górze dziwnej  
 Kończąc mękę          Skłania rękę 
           Na północnych ludzi.

Matka znać dając, że jest nam w pomocy, 
Pod krzyżem stoi ku nam na północy. 
 Krzyż zasłoni,          Matka broni 
 I przed gniewem          Z świętym drzewem 
          Litość w nim pobudzi.

Wespazjan Kochowski, Góra Łyssa, depozytem drze-
wa Krzyża Ś. w sendomirskim kraju sławna.

W późnym XV wieku wśród rzeźb wiejskiego kościółka pojawiał się niemal 
obowiązkowo Chrystus Zmartwychwstały – pleban i wierni dbali, aby w wiel-
kanocnej procesji niesiono niewielką, lecz radosną figurę Pana Naszego, który
zwalczył śmierć, odzianego jedynie w purpurowy płaszcz, z triumfalną chorągwią  
w ręce. Tej to figurze towarzyszyły najstarsze znane nam pieśni polskie:

Chrystus zmartwychwstał je, 
  Ludu przykład dał je. 
Eż nam z martwych wstaci, 
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  Z Bogiem krolewaci. 
   Kyrie Elejson!

Jednak wizerunki Chrystusa Ukrzyżowanego zawsze były najważniejsze i bywa, 
że spośród wszystkich innych właśnie one są w danej świątyni najstarsze. Jak choć-
by w Węglewie, gdzie znajduje się najbardziej sędziwy ze wszystkich puszczańskich 
krucyfiksów, z końca XIV wieku, albo w Jabłkowie – gdzie krucyfiks jest niewiele
młodszy. Jak odnaleźć w kościele najstarsze rzeźby? Spójrzmy na belkę tęczową, lub 
zaglądnijmy – jeśli ksiądz proboszcz pozwoli, w co wątpię – do szafy w zakrystii.  
A jeśli nie widzimy w kościele belki tęczowej, warto popatrzeć na ściany, na któ-
rych czasem wiszą jakieś rzeźby. Jakże często są to właśnie „emerytowane” figury,
zdjęte z nieistniejących już ołtarzy lub wspomnianej belki. Paradoksalnie wydają 
się drugoplanowe... ale my powinniśmy je odszukać i docenić. Pewnie, że do tego 
trzeba jeszcze dysponować pewną wiedzą, aby odróżnić krucyfiksy z różnych epok.
To już jednak wykracza poza ramy mojej gawędy.

Matka Boska

Najstarsze figury Matki Boskiej znalazły się w Polsce może równocześnie z naj-
starszymi krucyfiksami. W każdym razie znacznie wcześniej, niż wybudowano naj-
starszy z puszczańskich kościółków. Może już wówczas – przed wiekami – krążyła 
legenda o sprowadzeniu do Węglewa obrazu Maryi z wyspy na Jeziorze Lednickim, 
z kaplicy piastowskiego palatium. Specjalna cześć naszych przodków dla Matki 
Boga znajduje szczególne świadectwo w wezwaniach wielu najstarszych polskich 
kościołów – oraz w najstarszej, znanej nam polskiej pieśni. Jej autorstwo przypi-
sywano długo świętemu Wojciechowi. W rzeczywistości pieśń powstała raczej nie 
wcześniej, niż w XIII wieku. I tak więc jest bardzo wiekowa:

Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja, 
U twego syna Gospodzina matko zwolena, Maryja! 
Zyszczy nam, spuści nam. 
Kyrieleison.

Twego dziela Krzciciela, bozycze, 
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. 
Słysz modlitwę, jąż nosimy,

A dać raczy, jegoż prosimy: 
A na świecie zbożny pobyt, 
Po żywocie rajski przebyt. 
Kyrieleisoin.
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Wizerunki Matki Boskiej, które napotkamy w tutejszych kościółkach, są 
znacznie młodsze – i od Bogurodzicy, i nawet od samych puszczańskich krucy-
fiksów. Niemniej ich kształt odzwierciedla starożytną tradycję przedstawiania
Najświętszej Panny, przeważnie starszą od chrztu Polski. Niemal wszystkie uka-
zują Matkę z Dzieciątkiem na ręku. Taki sposób przedstawiania Matki Boga na-
rodził się już w późnej starożytności. Najliczniejsze spośród puszczańskich ob-
razów to wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej z klasztoru Jasnogórskiego. 
Choć oryginał tego obrazu, pochodzący może z XIII stulecia, pojawił się na Ja-
snej Górze w końcu XIV wieku, a wkrótce potem zasłynął w całej Polsce – jego 
puszczańskie kopie są późne, a nawet młode, bo mają zaledwie wiek lub pół 
wieku. Z rzadka wypełniają ramy ołtarzy, przeważnie są niewielkie, wiszą bez-
pośrednio na ścianach lub stoją, luźno oparte o retabulum. Większość powstała 
w czasach, gdy kult Jasnogórskiej Czarnej Madonny silnie kojarzył się z walką  
o Polskę niepodległą. Gdzieniegdzie na ścianie zobaczymy jeszcze oprawny w ram-
ki wielki i ważny dokument (lecz, jak wszystkie młode pamiątki – nie zawsze nale-
życie szanowany) – tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu z 1956 roku, zredagowany 
w więzieniu przez ówczesnego prymasa, wielkiego Prymasa Tysiąclecia, kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Nie przechodźmy wobec takich dokumentów obojętnie. Są 
świadectwem niezwykłych przemian, jakie dokonały się w ciągu ostatniego pół-
wiecza na froncie polsko-bolszewickim. 

Inne, wcześniejsze obrazy Maryi pochodzą jeszcze z czasów Rzeczypospolitej 
Szlacheckiej. Są to przede wszystkim niezwykle u nas popularne wizerunki Matki 
Boskiej Śnieżnej – malowane wedle wczesnochrześcijańskiego, rzymskiego wzoru 
Salus Populi Romani („Zbawienie Ludu Rzymskiego”) z VI wieku, z kościoła Santa 
Maria Maggiore w Rzymie. Ten cudowny obraz patronował bractwom różańco-
wym tudzież walkom z niewiernymi, bo modlitwy przed nim zanoszone wyprosiły 
zwycięstwa pod Lepanto i Chocimiem. Znacznie wcześniej niż Matka Boska Śnież-
na, bo już w XV wieku, pojawiły się w Polsce liczne obrazy Matki Boskiej Piekar-
skiej, zwane tak od śląskiego sanktuarium, w którym odbiera cześć najsłynniejszy, 
lecz bynajmniej nie najstarszy obraz tego typu. Tak właśnie wygląda obraz Matki 
Boskiej Kiszkowskiej. Są i wizerunki Maryi w miejscowym, wielkopolskim typie 
– kopie Matki Boskiej Gostyńskiej z sanktuarium na Świętej Górze, albo repliki 
bardziej oryginalnych i rzadkich obrazów, przede wszystkim w Węglewie, gdzie  
w barokowym obrazie objawia się bizantyjsko-ruski typ Eleusy – uśmiechnięta 
Matka tuli Dzieciątko, przykładając Swój policzek do Jego policzka, i trzymając 
Jego rączkę w Swej dłoni. 

W Kiszkowie znalazła się też jedna jedyna w Puszczy, szesnastowieczna zapewne, 
Pieta. Słowem tym, oznaczającym po włosku „pobożność” nazywamy figury Matki
Boskiej ze zdjętym z Krzyża, martwym ciałem Chrystusa na kolanach. Piety roz-
powszechniły się w Europie począwszy od XIV wieku. Wiemy, że pojawiły się wraz  
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z innymi niezwykłymi typami rzeźb i obrazów, przeważnie skupionych na waż-
nych fragmentach Męki, lub tę Mękę w abstrakcyjny sposób „streszczających”. Na 
przykład – zarazem zaczęto rzeźbić figury Chrystusa Bolesnego, który jest żywy,
lecz ma na rękach i nogach ranami po gwoździach. Często towarzyszyła Mu postać 
Matki Boskiej Bolesnej, z realistycznie namalowanym mieczem, który wedle pro-
roctwa symeona miał „przeniknąć Jej duszę” (Łk 2,35). Tak prawdopodobnie było 
w Łagiewnikach Kościelnych, gdzie jednak zachowało się jedynie przedstawienie 
Chrystusa.

Największe rzeźby i obrazy głównego ołtarza

Po ustaleniu, że najważniejszy jest Pan Bóg i Jego Matka, zwróćmy uwagę na 
to, co w widoku kościelnego wnętrza zdaje się być poza Nimi na pierwszym pla-
nie. Chodzi zwłaszcza o największe przedstawienie głównego ołtarza. Bardzo czę-
sto zresztą jest to właśnie wizerunek Ukrzyżowanego, jak w Raczkowie, lub jeden 
z obrazów Matki Boskiej, których typy omówiliśmy powyżej – tak rzecz się ma 
w Węglewie, Wierzenicy i Kicinie. Ale nie zawsze: niekiedy umieszczony tu ob-
raz odzwierciedla oficjalne wezwanie kościoła, albo z jakichś innych przyczyn jest
szczególnie czczony. Może słynie łaskami, czyli jest cudowny? Powiadano wszak 
niegdyś, że rzadkie było w Polsce miasteczko czy wioska, w których takowy się nie 
znajdował. Żeby przekonać się o tym, zbadajmy, czy otaczają go wota – klejnoty, 
medale, ordery, różańce lub tabliczki dziękczynne i proszalne, wyrobione na kształt 
ludzkich, chorych lub właśnie uzdrowionych członków, albo pokazujące „portret” 
ofiarodawcy w modlitwie. Jeśli je zobaczymy – to już wiemy, że obraz lub figura są
otoczone specjalną czcią. 

Równie często „oblicze” głównego ołtarza mówi, jak już rzekłem, po prostu  
o wezwaniu kościółka. Dlatego w Łagiewnikach zobaczymy Najświętszy Sakra-
ment, czyli Boże Ciało, w Rejowcu Najświętsze Serce Jezusa, w Długiej Goślinie 
świętą Marię Magdalenę, w Sławnie świętą Rozalię, w Jabłkowie świętego Michała 
Archanioła. Czasem zaś obrazy w ołtarzu są podwójne – ten cudowny, specjalnie 
czczony, znika na co dzień za ruchomą zasłoną, czyli pod drugim, wierzchnim 
obrazem, na którym widnieje właściwy patron świątyni. Mowa tu o obrazach świę-
tego Jana Chrzciciela w Kiszkowie i – niegdyś – świętego Mikołaja w Wierzenicy. 
Zaś w Węglewie dawna patronka, święta Katarzyna, w ogóle została odsunięta na 
ścianę boczną, podczas gdy na zasłonie cudownego obrazu w ołtarzu głównym 
pojawił się święty Wawrzyniec.
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Rzeźby i obrazy drugiego planu

Figurom lub obrazom pierwszego planu towarzyszą inne, niby drugorzędne, 
przypadkowe. Tymczasem nic tutaj nie dzieje się bez powodu, bo komponowaniem 
ołtarzy i zamawianiem obrazów zawsze rządził jakiś porządek. 

Ów porządek, na przykład, lubił pary. Nasi przodkowie, tak jak inni chrześcija-
nie-europejczycy, chętnie zestawiali świętych po dwóch. A może to Pan Bóg spra-
wił, że święci chadzali po ziemi parami? W każdym razie możemy być niemal pew-
ni, że w głównym ołtarzu, o ile jest odpowiednio bogaty i ma więcej rzeźb, pojawią 
się dwaj najważniejsi patroni Polski: święty Wojciech i święty Stanisław, stróżujący 
gdzieś na skraju lub na szczycie nastawy, obok aniołów. Zwyczaj ich zestawiania  
w ten sposób pojawił się w stuleciu XV i trwa do dziś. Wojciech, odziany w bisku-
pie szaty, dzierży pastorał lub arcybiskupi, podwójny krzyż albo też wiosło – jedno 
z narzędzi swej męki, bo właśnie podczas misji w Prusach w 997 roku wiosłem,  
a właściwie drągiem do popychania łodzi, pogański Prus zadał mu pierwszy cios:

Przystąpił do niego jeden, gorszy od najgorszych, [i] nic dobrego nie  
mówiąc wysoko uniósł żylaste ramiona i drągiem, którym popychał łódź,  
z całej siły uderzył między łopatki biskupa pogrążonego w rozważaniach  
spraw niebieskich: „Jeżeli nie odejdziecie – rzekł – zaraz zetniemy wam  
głowy, a pierwej będziecie dręczeni okrutnymi katuszami, umierając  
wielorakim sposobem”. Wypada z rąk wytrącona księga, a na drugą stronę  
on sam pada na twarz (...) „Błogosławiony – rzecze – niech będzie  
Bóg, błogosławione miłosierdzie Boże. Jeśli więcej nie otrzymam dla 
mojego Ukrzyżowanego, przynajmniej mam jeden cenny cios”.

Bruno z Kwerfurtu, Żywot św. Wojciecha, tłum. Brygida Kürbis

Ów drąg-wiosło jest zarazem symbolem sterowania Nawą Kościoła. Przytoczy-
łem ten dramatyczny tekst z tego względu, że większość puszczańskich parafii leży
właśnie w zasięgu arcybiskupiego Gniezna i można rzec, że cios zadany przez Prusa 
stoi u ich początku. Zamordowany biskup-misjonarz został pochowany w Gnieź-
nie i z tego tytułu powołana została do życia metropolia gnieźnieńska – z niej zaś 
wyłoniły się nasze parafie.

Natomiast świętego Stanisława, dla Małopolan najważniejszego patrona –  
w Wielkopolsce przedstawiano nieco rzadziej. Bywa, że jeśli nie towarzyszy mu 
święty Wojciech, to trudniej go rozpoznać – wygląda jak biskup, i tyle. Chyba że 
u jego stóp pojawi się skurczona półpostać małego, wychodzącego z grobu Piotro-
wina, którego Stanisław wedle legendy wskrzesił, aby zaprowadzić go jako świadka 
przed królewski sąd. Czasem, jak w Kicinie, scena ta jest przedstawiona osobno  
i specjalnie rozbudowana. 
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Tymczasem jako „portretowani” w puszczańskich kościółkach, jeszcze popular-
niejsi od Stanisława i Wojciecha są patroni Kościoła Powszechnego i diecezji po-
znańskiej – święci Piotr i Paweł (święty Piotr był patronem katedry poznańskiej od 
początku, święty Paweł został po kilku stuleciach „dokooptowany” jako współpa-
tron). Niemniej ich szczególna „obrazowa” popularność przypadła, o dziwo, bodaj 
dopiero na wiek XIX. Czasem obaj trzymają Pismo Święte, ale częściej Piotr dzier-
ży klucze od bram niebieskich, a Paweł miecz, którym został ścięty. Niekiedy Pawła 
można rozpoznać tylko po lekkiej łysinie, wąsach i brodzie, a Piotra po takichże 
wąsach i brodzie, ale i po bardziej „rybackim”, prostaczym wyglądzie.

Co do „par” należałoby raz jeszcze zaznaczyć, że, na przykład, figurze Chrystusa
Bolesnego odpowiadała często symetrycznie ukazana Matka Boska Bolesna. Można 
się spodziewać, że taki układ panował niegdyś pomiędzy dwoma bocznymi ołta-
rzami w Łagiewnikach. Bywały też większe niż pary „komplety”. Oto na przykład 
w późnym średniowieczu spopularyzowała się rzeźbiarska – lub malarska – grupa 
„czterech świętych Dziewic” – Katarzyny Aleksandryjskiej, Barbary, Małgorzaty  
i Doroty. Wszystkie one zginęły męczeńsko w początkach chrześcijaństwa. Oczy-
wiście każda z nich często pojawiała się i pojedynczo, na przykład jako patronka 
kościoła, tak jak Jan Chrzciciel, święty Mikołaj czy Michał Archanioł. 

Zdarza się jednak, że zamiast klasycznej pary czy grupy Czterech Dziewic wi-
dzimy figury świętych skompletowane wedle odrębnego pomysłu. I tak, w Wierze-
nicy po bokach głównego ołtarza stoją figury świętego Mikołaja – patrona kościo-
ła, usuniętego w tym wypadku na bok (ważniejszy od niego okazał się obraz Maryi, 
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umieszczony pośrodku) – oraz świętego Wojciecha. W Jabłkowie podobnie: na ścia-
nach drewnianej nawy wiszą dwa bliźniacze obrazy, jeden ukazuje świętego Wojcie-
cha, a drugi jakiegoś innego świętego biskupa, trudnego do zidentyfikowania.

Są wreszcie święci mniej typowi, których pojawienie się daje do myślenia. Świę-
ty Filip Neri w bocznym ołtarzu wierzenickiego kościółka każe podejrzewać, że 
fundator miał jakieś związki z poznańskimi filipinami. W Długiej Goślinie z kolei
dwa niezwyczajne w swojej ikonografii (w każdym razie jak na wiejski kościółek)
ołtarze – sugerują, że musiał je „zaprogramować” jakiś oryginalny zleceniodawca.  
I rzeczywiście: tak zwanym kolatorem był tutaj poznański klasztor benedyktynek. 

Trzeci plan, najbardziej zaskakujący

I wreszcie najmniejsze, najbardziej miniaturowe postaci i pejzaże, a czasem tyl-
ko napisy – jakby trzeciorzędne, ukryte w dolnej partii płótna u stóp Pana Jezu-
sa, Matki Boskiej, aniołów czy świętych. Od dawien dawna to miejsce i te małe 
rozmiary rezerwowano dla pamięci, pokory, ale i pychy fundatora czy autora, czy 
jednego, czy wielu. Tu właśnie kazali się wymalować lub tylko podpisać plebejscy 
fundatorzy obrazów Matki Boskiej z Kicina, Uzarzewa i Wierzenicy. W Wierze-
nicy i w Kicinie znajdziemy też miniaturowe pejzaże: w Kicinie na „kopii” Matki 
Boskiej Gostyńskiej widok świętogórskiego sanktuarium (powtórzony za orygina-
łem), a w Kicinie u dołu obrazu świętego Mikołaja miniaturowe widoki tutejszych 
wiejskich świątyń wraz z otoczeniem – z czasów powstania  malowidła. W Wierze-
nicy odczytamy też, generalnie rzadkie, podpisy i gmerki artystów. A najbardziej 
legendarnego twórcę wspomina inskrypcja na cudownym obrazie Matki Boskiej 
– Pani Węglewskiej: jej pierwowzór miał bowiem malować sam święty Łukasz. 

Malowidła ścienne

Na koniec polichromia. Kościółki puszczańskie nie mogą wprawdzie pochwalić 
się specjalnie sędziwymi malowidłami na ścianach, ale ich polichromie bywają cie-
kawe. Część epatuje surowym drewnem, które samo w sobie zachwyca i dla wielu 
wydaje się w małym, wiejskim kościółku najwłaściwsze – w Węglewie, Kiszkowie, 
Łagiewnikach, Wierzenicy. Także w Rejowcu, gdzie po przejęciu kościoła przez 
katolików zdarcie protestanckiej pobiały i tynków miało posmak manifestacyjnego 
powrotu do polskości i prawdziwej wiary. W istocie, takie naturalne wnętrza są 
bardzo piękne. Tymczasem pamiętać by należało, że drewniany kościółek w daw-
nych czasach niemal nigdy nie epatował gołym drewnem! Takie gołe ściany (czy 
ceglane, czy kamienne, czy drewniane) to „wymysł” nowoczesnych konserwato-
rów, którzy wiedzeni modernistycznym gustem mieli wrażenie, że odzierając tyn-
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ki są „bliżej średniowiecza”. Tymczasem średniowiecze nie znało jeszcze mody na 
„naturalne” materiały i starało się je właśnie „odnaturalnić”. Toteż, paradoksalnie, 
bardziej „autentyczne” wnętrza oglądamy tam, gdzie polichromia istnieje – choćby 
powstała nie tak dawno. Poza tym wiele świątynek dzięki swojej, nawet młodej 
polichromii, zyskało szczególny, osobisty wyraz. Najstarsze z tych malowideł to 
– prawdopodobnie rokokowa – „niebiańska” polichromia w Kicinie oraz niedaw-
no odkryty w Uzarzewie, potężny i imponujący, iluzjonistyczny baldachim-ołtarz, 
namalowany na ścianie prezbiterium. Następne pochodzą dopiero z lat powojen-
nych. Błękitno-złotawe Jabłkowo, żóltawo-zielonkawa poświata ścian w Raczko-
wie, piękne zestawienie surowego drewna z mistrzowsko namalowanymi girlanda-
mi róż w Sławnie, wreszcie nieco naiwna, lecz jakże wdzięczna i konsekwentna w 
pomyśle, współczesna polichromia w Łagiewnikach, która jako jedyna operuje zło-
żonym „programem” teologicznym – dają prawdziwą przyjemność oku i umysłowi 
zwiedzającego. Zaś najbardziej egzotyczna i bodaj najmłodsza z tych kompozycji 
znalazła się na suficie kościoła w Skokach.

Herby i anioły, czyli empory, chrzcielnice i ambony

Istnieją jeszcze w kościołach co najmniej cztery miejsca, których dekoracja jest 
przewidywalna i powtarzalna. Chóry muzyczne zamierzchłej przeszłości nosiły na 
sobie przedstawienia aniołów (jak w Długiej Goślinie), często nawet aniołów gra-
jących i śpiewających (takich tu braknie – nie będziemy bowiem liczyć aniołków 
wtórnie przesuniętych ku chórowi w Wierzenicy), albo choćby wyobrażenia sa-
mych instrumentów (jak w Raczkowie i Jabłkowie); czasem znajdziemy tam młod-
szy obrazek świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej (również w Raczkowie). 
Także same organy bywają dekorowane anielskimi motywami (w Kicinie). Jednak 
puszczańskie prospekty organowe są co najwyżej XIX-wieczne, a niektóre kościół-
ki w ogóle są pozbawione instrumentu. 

Ambony bywają ozdabiane symbolami bądź postaciami czterech ewangelistów 
(tak jest w Wierzenicy), a chrzcielnice – sceną Chrztu Chrystusa lub postacią świę-
tego Jana Chrzciciela. Bywało też, że ambona i chrzcielnica tworzyły specyficzną
parę, zaprojektowane jako dwa bardzo podobne „meble” o podobnych kształtach, 
wiszące po przeciwległych stronach prezbiterium. Oczywiście łatwiej było dostoso-
wać kształt chrzcielnicy do kształtu ambony, niż odwrotnie. Takie „dopasowanie” 
oglądamy na przykład w Kicinie. Ów barokowy pomysł nie wynikał li tylko stąd, 
że artysta pragnął ujednolicić wystrój wnętrza Bez wątpienia tkwiła tu również 
pewna głębsza myśl – dotycząca dwu źródeł Zbawienia. Wynika ono bowiem za-
równo z Łaski Boskiej, której zadatek otrzymujemy poniekąd dzięki chrzcielnicy 
– jak i z posłuszeństwa Słowu Bożemu, które docierało do wiernych za pośrednic-
twem ambony. 
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Bywa, że na przeciwległym krańcu kościoła, zwykle w pobliżu prezbiterium, 
można znaleźć drugą emporę, innego rodzaju. W Skokach są nawet dwie, po obu 
stronach ołtarza, nad dwiema niskimi zakrystiami. Częściej wszakże taką wystawną 
emporę zastępuje zwykła, nieco tylko ozdobniejsza ławka, jak w Kicinie. Wszystko 
to są miejsca przeznaczone dla dobrodziejów i fundatorów świątyni – widomy ślad 
ich obecności, działalności i związku z małym, wiejskim kościółkiem. Pierwowzo-
rami naszych empor są te, które wznoszono we wczesnym średniowieczu, przede 
wszystkim w akwizgrańskiej kaplicy pałacowej Karola Wielkiego. Najstarsze tego 
rodzaju polskie empory powstały dla pierwszych Piastów w poznańskiej katedrze  
i w kaplicy palatium na Ostrowie Lednickim. 

Puszczańskie empory i ławki bez wątpienia nosiły na sobie kiedyś herby właści-
cieli, które dziś znikły (może zamalowane w latach PRL-u?). Jednak jeśli empory są 
szczególnie obszerne i wznoszą się wokół nawy, wzdłuż jej bocznych ścian – ozna-
cza to najczęściej, że – jak w Rejowcu – kościół należał dawniej do protestantów. 

Przemiany: starzy i nowi święci 

W puszczańskich kościołach znajdziemy niemal tylko ołtarze barokowe lub 
młodsze. Natomiast samych barokowych obrazów zobaczymy w nich znacznie 
mniej. Najczęściej bowiem czas powstania ołtarzy i znajdujących się w nich ob-
razów i figur jest różny. Niekiedy niszczał stary ołtarz, a otoczoną kultem, równie
starą figurę przenoszono do nowego. Częściej jednak płótno starego obrazu sza-
rzało, zastępowano je więc nowym, tylko wprawianym w stare ramy. Zdarzało 
się też, że wraz z obrazem, który znikał, zapominano o starym wezwaniu ołtarza,  
a z płótnem nowym przychodziło i nowe wezwanie. Bez zmiany wezwań znikały  
i pojawiały się jedynie różne wersje stacji Drogi Krzyżowej. Choć znano je w Polsce 
już od lat kilkuset, w puszczańskich kościółkach zadomowiły się w wersjach sprzed 
stulecia – graficznych, czy płaskorzeźbionych. Tylko Raczkowo otrzymało stacje
jeszcze młodsze, „modernistyczne”.

Temu zjawisku kolejnych zmian towarzyszyła szczególna prawidłowość. Sta-
re obrazy nie znikały tylko ze względu na zniszczenie płócien, które można było 
przecież odnowić; po prostu, z biegiem lat pobożność wiernych wkraczała w coraz 
to nowe obszary historii świętej, w coraz to nowe dziedziny duchowości. Bywało 
więc, że ich uwaga bez żalu odwracała się od starych kultów, a zaczynała skupiać 
na przedmiotach, które postronny obserwator niesłusznie dziś lekceważy, jako że 
wydają się stosunkowo młode. 

Te odmiany wezwań są szczególnymi   z n a k a m i    c z a s u.  Chodząc po 
naszych świątyniach, spostrzeżemy, że w ciągu XVIII i XIX wieku pojawiały się w 
kościołach obrazy zupełnie nowych świętych, albo takie rodzaje wyobrażeń Pana 
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Jezusa i Maryi, jakich poprzednie pokolenia nie znały, bądź znały słabo. Tematy 
tych nowych obrazów i figur można wymienić jednym tchem: Niepokalane Poczę-
cie Maryi Panny (Matka Boska w niebieskim płaszczu, bez Dzieciątka, depcząca 
węża, oplatającego kulę ziemską), święty Józef, święty Antoni Padewski, święta 
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Cecylia, komunia świętego Stanisława Kostki, pokutująca święta Maria Magdale-
na, święty Jan Nepomucen. W wiekach XIX i XX wszystkie te znane już dawniej 
kulty stały się jeszcze bardziej popularne. Do sławy świętego Józefa, którego święto 
obchodzi się tradycyjnie 19 marca, przyczyniło się znacznie ogłoszenie go w 1870 
roku patronem Kościoła, czego dokonał papież Pius IX. Wkrótce doszły następ-
ne, doniosłe kulty. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, objawione 
w XVII wieku we Francji w burgundzkim Paray-le-Monial, znane było w Polsce 
już w XVIII stuleciu, ale to wiek później nasiliło się: Sercu Pana Jezusa poświę-
cano liczne obrazy, figury, a także całe świątynie, zwłaszcza u końca XIX wieku.
W 1925 roku Pius XI wyniósł na ołtarze skromną, młodziutką zakonnicę z Li-
sieux – „małą” świętą Tereskę od Dzieciątka Jezus (1873-1897); ostatnio papież Jan 
Paweł II ogłosił ją Doktorem Kościoła. Jej żywiołowy kult zaowocował w latach 
dwudziestych mnóstwem wizerunków, które nierzadko zastępowały starsze obrazy 
w barokowych ołtarzach. Święta Tereska wiąże się z różami, które na obrazach 
trzyma przed sobą. Książeczki o niej tytułowano: „Deszcz róż”, jako że ci, których 
modlitwy wysłuchiwała, doświadczali przedziwnego zjawiska – zapachu nieistnie-
jących, niewidzialnych róż... Jest świętą wciąż bardzo pamiętaną, aczkolwiek jej 
wizerunki sprzed stulecia są już „niemodne”, należą do przeszłości, którą literacko 
„kanonizował” ksiądz Jan Twardowski:

ciemna pod powiekami święta Teresko 
nie trzymaj stale róż  
oklepanych arystokratek 
sztywnych jak wiersze na imieniny 
pokaż nam leśny zawilec 
najmniejszy i nieostatni...

ks. Jan Twardowski, Do świętej Tereski

Wreszcie pojawił się w świątyniach obraz Miłosierdzia Bożego „Jezu Ufam To-
bie”, namalowany jeszcze w latach międzywojennych wedle wskazań nikomu wów-
czas nieznanej polskiej zakonnicy, Faustyny Kowalskiej. Dopiero po wojnie, i to 
nie od razu, obraz i kult Miłosierdzia Bożego zyskały wpierw akceptację, potem zaś 
poparcie Kościoła, ostatnio rangi międzynarodowej – papież-Polak wyniósł Fau-
stynę na ołtarze. To jedno z najbardziej fascynujących wydarzeń ostatnich dziesię-
cioleci w Kościele. 

Święty Antoni

Dajmy może choćby jeden konkretny przykład przemian starych i nowych kul-
tów: przypadek świętego Antoniego. Ten franciszkański teolog i kaznodzieja, który 
żył w XIII wieku, zawsze był bardzo czczony. Sława, jaką zdobył swoim świętym 
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życiem (ok. 1195-1231) i uczonymi kazaniami sprawiła, że już w rok po śmierci został 
kanonizowany. Jednak z początku modlono się doń raczej we Włoszech. Dopiero 
później, zwłaszcza od czasów kontrreformacji, jego obrazy i figury pojawiły się we
wszystkich katolickich krajach. W tym i w Polsce. A ileż ich powstało później, wła-
śnie dopiero w XIX i XX wieku! Ileż skierowanych doń pieśni zachowały ówczesne 
śpiewniki! Ileż z nich śpiewa się – choć, przyznajmy, mniej gorliwie – do dziś! 

Gipsowe posągi i masowo powielane obrazki ukazują go jako młodego, śliczne-
go zakonnika z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Barokowe płótna i pieśni są tu kompa-
tybilne ze słodkimi obrazkami:

Piastunie wdzięczny Jezusa miłego, 
Śliczny kwiateczku ogrodu rajskiego... 

Ten motyw ma swoje źródło w Kwiatkach świętego Antoniego, średniowiecznym 
zbiorze opowieści o pierwszych pokoleniach franciszkanów:

Gdy  święty Antoni przebywał w pewnym mieście, jeden mieszcza-
nin ofiarował mu w swym domu oddzielny pokój, aby Święty mógł
spokojnie modlić się tam i rozmyślać. Mieszczanin ów, zaglądając 
raz z ciekawości przez szparę do pokoju świętego Antoniego, zoba-
czył tam wielką jasność, a wśród niej świętego Antoniego, który trzy-
mał na rękach śliczne Dziecię i pieścił je. Było to Dzieciątko Jezus.

Owo słodkie piastowanie Dzieciątka niemal zupełnie przesłoniło teologiczną  
i kaznodziejską działalność Antoniego. Przede wszystkim zaś sławiono nie tyle jego 
dzieła za życia, co po śmierci – jako orędownika przed Bogiem w różnych trudnych 
sprawach:

Jeśli szukasz cudów, idź do Antoniego, 
Wszelkich łask dowody odbierzesz od niego.

Jedna z kunsztownych, barokowych pieśni wymienia kolejne „problemy”, od których Anto-
ni jest „specjalistą”, i o które warto się doń modlić. A zatem pomaga szczególnie w razie lęku 
przed śmiercią, zabłądzenia, nagłych nieszczęść, napaści diabelskiej, śmiertelnej choroby, 
głodu, trądu, nawałności morskiej, niewoli pogańskiej, wreszcie utraty „Boga, skarbu lub 
przyjaciela”. Niektórzy tylko z opowieści naszych babć, inni zaś – jak piszący te słowa – zna-
ją z osobistej praktyki „poszukiwawczą” działalność tego patrona, który lubi „wymieniać” 
zgubione przedmioty na pieniądze, które modlący się obiecują ofiarować biednym. Rza-
dziej pamięta się o cudach, które bardziej zajmowały ludzką wyobraźnię w średniowieczu  
i baroku. A zatem – o jakże „franciszkańskim” w wyrazie kazaniu do ryb. Albo  
o upokorzeniu niewierzącego w Najświętszy Sakrament heretyka Guialda. Antoni sprawił 
bowiem, że na przekór kacerzowi, nierozumne bydlę oddało cześć Przemienionej Hostii: 
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Tak ważne były Antoniego mowy, 
Że ryby z morza wystawiały głowy 
Słuchając słowa Bożego 
Przezeń dziwnie mówiącego, 
Nawet i zwierzęta, 
Powietrzne ptaszęta 
Słuchały elementa...

Nie uczcił Boga heretyk zawzięty, 
Kiedy Antoni niósł sakrament święty: 
Osiołek chociaż zgłodniały, 
Oddał Bogu pokłon chwały 
Nie chciawszy jeść siana 
Klęknął na kolana 
I tak prawda uznana.
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W obronie „kiczu”

Religijna sztuka końca XIX wieku, z którą zrosły się gipsowe figurki świętego
Antoniego, wielu ludziom kojarzy się bardzo źle. Mówi się o niej: „kicz religijny”. 
Były bowiem najczęściej przedmiotami masowej produkcji, odlewane z gipsu albo 
powielane jako tania, krzykliwa i zarazem przesłodzona, tandetna grafika. Zwłasz-
cza nowocześni artyści mieli za punkt honoru kpić z tego rodzaju pseudo-sztuki. 
Żeby nie być gołosłownym, przytoczę zdanie jednego z badaczy, który niedawno  
w katalogu wystawy XIX-wiecznej sztuki dewocyjnej napisał: 

Ze współczesnej perspektywy fenomen XIX-wiecznej sztuki dewocyjnej jawi 
mi się jako wyraźny dowód bliskiego już końca europejskiej kultury, a może 
i końca całej europejskiej cywilizacji. Trudno byłoby – studiując równolegle 
tworzone, porywające dzieła impresjonistów, czy ekspresjonistów, podziwiając 
pełne piękna i poezji obrazy Van Gogha i Wyspiańskiego, Modiglianiego  
i Malczewskiego przewidzieć nadciągającą w ich czasach szybkimi krokami 
katastrofę nowożytnej Europy... Ale schodząc na poziom powszechnie obowią-
zujących w tamtych czasach wyrobów dewocyjnych, studiując ich martwicę 
ta katastrofa jawi się nam nie tyle jako przypadek, czy nieszczęśliwy zbieg 
okoliczności, lecz w pełni zrozumiała i nieunikniona klamra dziejów... To,  
jak okaże się niebawem, nie obraz sielanki i sentymentalnej nabożności, lecz 
groźnej pustki i wydziedziczenia prowadzącego prostą drogą do szaleństwa. 

Jan Pawlicki, Studium dewocyjnego wyobrażenia

Słowa jakże sugestywne. Ale tym bardziej: protestuję! To nie pogodne obrazy religij-
ne, lecz obłędne płótna Van Gogha, jakkolwiek piękne i fascynujące, były zwiastunami 
powszechnego szaleństwa. Przecież właśnie studiując dzieła Wyspiańskiego, Malczew-
skiego i impresjonistów, a już zwłaszcza ekspresjonistów, nie możemy nie odczuć dresz-
czu przeczucia, że oto zbliża się milowymi krokami globalna katastrofa. Zaś nabożne 
obrazki są nie tyle bezpośrednim zwiastunem zbliżającej się apokalipsy, co dowodem 
pewnej innej, kapitalnej przemiany. Mianowicie: wejścia na arenę dziejów ludu, chło-
pów i robotników. Były robione dla nich – dotąd pogardzanych, biednych, którzy nagle 
zyskali prawną i obywatelską osobowość. Ten właśnie lud, wzięty w rekruty, walczył w 
okopach I wojny światowej, ale i głosował w pierwszych wolnych wyborach parlamen-
tarnych, i szedł do zwycięskich narodowych powstań po I wojnie światowej, i wreszcie 
nagle zapełnił wykładowe sale uniwersytetów. Rzecz też znamienna, że stylistyka XIX-
-wiecznych dewocjonaliów była – o dziwo –  stylizacją podobną tej, którą stosowano do 
masowych wyrobów „patriotycznych” tamtej epoki. Skutkiem jej oddziaływania nie 
były bynajmniej „pustka i wydziedziczenie”, lecz przeciwnie – przynajmniej w Polsce 
wtedy właśnie społeczeństwo poczęło krzepnąć, opowiedziało się za odrodzeniem Rze-
czypospolitej; równolegle nastąpiła budowa samorządnej i porządnej katolickiej spo-
łeczności miejskich i wiejskich parafii. Trzeba więc uważać na słowa!
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Z tych wszystkich powodów dawne obrazki komunijne, figury i oleodruki świę-
tej Tereski, świętego Antoniego i świętego Józefa zachwycają mnie. Nie tylko bez-
pretensjonalną szczerością wypowiedzi – także swoim „pochodzeniem”. Są przecież 
bezpośrednimi świadkami pobożności, która wydała prawdziwych bohaterów Ko-
ścioła i Polski. Choć język tej sztuki rzeczywiście ociera się o kicz, jest on jednak 
– w perspektywie historii – prawdziwy. Nie kłamie. Jest to też język wspomnienia 
i wzruszenia, język naszych bliskich przodków, do którego wielu z nas chętnie by 
powróciło, jak do „kraju lat dziecinnych”. Tak jak do prostych przedmiotów po-
wracali Miron Białoszewski i ksiądz Jan Twardowski, łącząc tradycję staropolską  
i XIX-wieczną:

szukam ewangelii z przedsoborowych tłumaczeń 
spod gęsiego pióra Jakuba Wujka 
w której czytano „onego czasu” 
fruwały ptaki niebieskie 
rósł kąkol nieogolony 
pachole podawało koszyk na pustyni 
dzień się nachylił 
na Taborze Jezus jaśniał jak śnieg 
martwił się o rentę nie rządca lecz włodarz 
jedno słowo „maluczko” krzyczało szeptem 
biegły po ciemku panny głupie 
a ciało jak ciało było mdłe 
szukam ewangelii 
kiedy dzieciństwo było jak zawsze raz tylko

Święty Antoni Padewski Ratowniku Pośpieszny 
niech utyje chwała Twoja – niech się znajdzie zguba moja 

ks. Jan Twardowski, Do świętego Antoniego

Wreszcie, trzeba też zrozumieć genezę tej łagodno-słodkiej sztuki. Otóż jest ona 
wynikiem promieniowania prawdziwych arcydzieł, którymi zachwycali się Szopen, 
Mickiewicz, Słowacki i Norwid. Chodzi o twory romantycznego malarstwa, zwłasz-
cza tak zwanych Nazareńczyków, niemieckiej grupy artystów, którzy uparli się naśla-
dować Rafaela i czynili to bardzo skutecznie. Tym niemniej późniejsza popularyzacja 
„nazareńskiego” stylu, druczki i oleodruki mnożące się w ilościach przemysłowych, 
rzeczywiście naznaczone były nieznośną dla prawdziwych artystów manierą, znaną 
nam z owych starych obrazków komunijnych. Przemysł zaczął stylu tego nadużywać  
i przekuł go na swego rodzaju „medialną pobożność” katolicyzmu. 

Nie zmienia to faktu, że hitlerowcy nienawidzili słodkich obrazków – jako sztu-
ki „podludzi” – niewiele mniej, niż awangarda artystyczna, która nie szanowała ich 
jako sztuki „pompierów”, bezguścia małych burżujów. Zanim Hitler powiedział: 
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„można być albo Niemcem, albo chrześcijaninem”, surrealiści bawili się w „obra-
żanie księdza” tak samo, jak młodopolanie pragnęli tępić filistrów, a Julian Tuwim
– „strasznych mieszczan”. A przecież właśnie kiczowatymi dewocjonaliami otaczali 
się święty Maksymilian Kolbe i Faustyna Kowalska... Nic nigdy nie jest więc proste 
i jednoznaczne! 

A już zupełnie poza tym, „przesłodzona” sztuka Nazareńczyków ostatnio znów 
budzi zasłużony podziw. Jeśli zaś chodzi o zapowiedź „końca cywilizacji” – to pi-
szący te słowa widzi ją obecnie raczej w wyczynach tak zwanej sztuki współczesnej 
(pseudosztuki – czy jak ją tam zwał), o której przyszłe pokolenia zapomną lub też 
ochrzczą ją pewnie mianem kiczu dla pseudointeligentów. 
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Wokół kościółków

Krypty, grobowce, cmentarze 

Bezpośrednie otoczenie kościoła jest zazwyczaj ogrodzone. Nie wszyscy pamię-
tamy, że owo ogrodzenie nie wyznacza bynajmniej prywatnego ogródka probosz-
cza, ani nie powstało z niczyjego widzimisię. Niegdyś każdą świątynię otaczał bo-
wiem cmentarz. Jednak nie od czasów niepamiętnych. Z początku nasi przodkowie 
chowali się na cmentarzyskach, które rozciągały się poza ludzkimi osiedlami i wca-
le nie zmieniło się to po chrzcie Polski. Nieopodal Puszczy znajdowało się jedno  
z takich sławnych cmentarzysk – na wyspie Ostrowa Lednickiego. Tam, po upadku 
władzy pierwszych Piastów, w czasach, gdy stojące tu palatium zostało zburzone, 
a prowadzące na wyspę mosty spłonęły podczas bitwy na jeziorze w 1039 roku – 
długo jeszcze przewożono zmarłych na łodziach i grzebano wokół dawnego grodu. 
Dopiero w końcu XIII wieku pojawił się w Polsce zwyczaj chowania chrześcijan 
wokół kościoła parafialnego. Ale dawne cmentarzyska trwały jeszcze przynajmniej
parę dziesięcioleci. 

Powstanie przykościelnych cmentarzy miało pewne konsekwencje. Władza 
kościelna, ze względu na uszanowanie miejsca, nakazywała te cmentarze ogra-
dzać. Gdzieniegdzie tylko zachowały się ogrodzenia ze starszą metryką – jak w 
Raczkowie; ale nawet jeśli są młodsze, stoją na śladach swoich poprzedników. W 
związku z tym powierzchni wokół świątyni nie było zbyt wiele. Większość grobów 
trzeba było likwidować po upływie kilkudziesięciu lat lub nawet wcześniej, aby 
wygospodarować miejsce dla kolejnych zmarłych. Wydobyte przy tej okazji ludz-
kie kości przenoszone bywały do kostnicy – stąd też jej nazwa. I stąd znana scena  
z szekspirowskiego Hamleta, w której książę, obserwując kopanie grobu dla Ofelii, 
spostrzega wyrzuconą z dołu wraz z ziemią czaszkę kilkanaście lat wcześniej zmar-
łego błazna Jorika. 
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Aby zabezpieczyć się przed rozproszeniem własnych kości, możniejsi parafianie
budowali czasem większe, murowane grobowce lub wolnostojące kaplice – taka 
odrębna, neogotycka kaplica stoi przy kościele w Jabłkowie. Ale w czasach Oświe-
cenia chowanie ludzi w pobliżu siedlisk ludzkich zaczęto uważać za niehigieniczne. 
Już pod zaborem pruskim, w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku, władze na-
kazały przenoszenie parafialnych nekropolii poza teren zabudowany. Tak powstały
obecne cmentarze. Mimo to wokół świątyń długo jeszcze chowano – a gdzienieg-
dzie chowa się do dziś – pojedyncze osoby, zwłaszcza księży. Tylko w niektórych 
parafiach cmentarz nie oddalił się, bądź oddalił się tylko nieznacznie od kościoła
– jak na przykład w Uzarzewie. Wyjątkowo cmentarz już dawniej leżał daleko od 
świątyni. Takim właśnie niezwykłym cmentarzem stało się porośnięte lasem daw-
ne grodzisko w Sławnie. Stojący na jego szczycie kościółek (a właściwie kaplica 
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cmentarna) świętej Rozalii świadczy, że zmarłych grzebano tu znacznie wcześniej, 
przed wydanym przez władze nakazem przeniesienia cmentarza poza obręb osady.

Inaczej przedstawia się sprawa grobowców i krypt w samych kościołach. Choć 
papieże i biskupi mnożyli zakazy i zastrzeżenia wobec grzebania w świątyniach 
osób świeckich, wewnątrz świątynnych murów od zawsze umieszczano grobow-
ce kolatorów i dobrodziejów. Ta tradycja, zapoczątkowana w Polsce grobowcami 
Mieszka I i Bolesława Chrobrego w katedrze poznańskiej, przetrwała wieki i roz-
szerzyła się. Toteż – choć może nas to dziwić – bodaj w każdym z naszych drewnia-
nych kościółków znajdziemy co najmniej jedną kryptę, i to murowaną, sklepioną. 
Za to nie zawsze widoczną. Niekiedy nawet zapomnianą, jak ta w Kicinie, o której 
nikt nie wie, ale która bez wątpienia istnieje, bo wspominają o niej dawne akta wi-
zytacji. Do krypty ukrytej pod posadzką – jak w Uzarzewie czy Skokach – wchodzi 
się zwykle przez zakryty płaską klapą, prostokątny otwór w nawie. Strome schody 
wiodą do tajemniczego i wąskiego korytarza, który następnie prowadzi ku głównej, 
podziemnej nekropolii pod prezbiterium. 

Czasem murowana kaplica grobowa przylega do kościoła – jak w Kiszkowie, 
Uzarzewie i Wierzenicy. Tego rodzaju budowle (czasem prawie że większe od sa-
mego kościółka!) mają bardzo szacowną tradycję. W Polsce rozpowszechniły się po 
wzniesieniu Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Trzeba też przyznać, że archi-
tektura i wyposażenie takich kaplic stoją zazwyczaj na bardzo wysokim poziomie. 
Krypty pod kaplicami bywają dostępne od zewnątrz, poprzez specjalne wejście, lub 
przez zakryty otwór w posadzce. I znów, pewnie ku zaskoczeniu wielu czytelni-
ków powiedzieć trzeba, że zwyczaj grzebania fundatorów w tych kaplicach – trwa 
nadal. Choć dwory zostały zdewastowane, a dziedziców wypędzono, kaplice pozo-
stały miejscem - często jedynym – w którym rodzinna tradycja jest kontynuowana 
tak długo, jak długo rodzą się nowe pokolenia.

Krzyże, figury

Bywa, że wokół kościoła stoją różne pobożne figury. Warto się przy nich zatrzy-
mać. Są zwykle świadectwem czyjejś szczególnej pobożności. Ufundowanie każdej 
musiało sporo kosztować, albo też wiązało się z jakąś zbiorową, okazjonalną fun-
dacją. Takimi zbiorowymi „fundacjami”, o skromnym wyglądzie, lecz doniosłym 
znaczeniu, są krzyże misyjne. Nie chodzi tu bynajmniej o misje w krajach pogań-
skich – lecz o tak zwane misje ludowe, jakie do dziś odbywają się w parafiach. 
W Polsce rozwinęły się one szczególnie w XIX stuleciu i u początku XX wieku.  
W czasach, gdy nie wszyscy mieli dostęp do katolickich mediów, gdy nie było ra-
dia i telewizji, przybycie do wsi księdza-misjonarza oznaczało wielkie wydarzenie. 
Chęć naprawy życia, możliwość wyspowiadania się u kogoś innego niż ksiądz pro-
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boszcz, połączona zapewne z ciekawością „nowego”, pchała ludzi do wysłuchiwa-
nia nauk. Nauki takie trwały zwykle osiem dni. Co dzień „misjonarz” wygłaszał 
ich około pięciu, a każda trwała do półtorej godziny. W gwałtownej, bardzo emo-
cjonalnej tonacji dotykał samych podstaw wiary i moralności chrześcijańskiej. Mó-
wił o nieśmiertelności duszy, grzechu, śmierci, sądzie, piekle, niebezpieczeństwie, 
komunii świetokradzkiej, o potrzebie pokuty, o wytrwaniu w dobrem, przeznacze-
niu człowieka, męce Pańskiej. Nawoływał do trzeźwości, unikania plotek i kłótni, 
wynagrodzeniu zadanych krzywd. Reakcje ludu były równie emocjonalne. Jeden 
z popularnych misjonarzy, franciszkanin ojciec Lubowiecki tak wspominał Misję 
odprawioną w jednej z miejscowości  zaboru rosyjskiego:

Gdy miałem kazanie o Męce Pańskiej, w chwili gdy mówiłem  
o ukrzyżowaniu Pana Jezusa, powstał wśród ludu taki płacz i jęk, że  
zaalarmowało to wojsko i policję z miasta, a nawet księża, którzy  
wówczas byli na plebanii, wyskoczyli, aby zobaczyć, co się stało, gdyż 
myśleli w pierwszej chwili, że mnie zabito i dlatego tak lud płacze.

Misyjne przepowiadanie miało skutek przede wszystkim  doraźny – przez kilka 
tygodni karczma świeciła pustkami. Dla niektórych jednak oznaczała trwałe, du-
chowe odrodzenie. Na zakończenie misji stawiano też zwyczajowo krzyż misyjny, 
z datą i – często – z hasłem: „Ratuj duszę swoją”. Podczas kolejnych, późniejszych 
misji dopisywano na krzyżu następne daty. Kiedy krzyż zbutwiał, stawiano nowy 
– przepisując inskrypcje. 

Groty Matki Boskiej z Lourdes i Niepokalane Poczęcie

Bernardka dzieweczka szła po drzewo w las 
Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas -

Niedoskonały, za to wpadający w ucho i wrosły w polską tradycję przekład 
francuskiej pieśni, przenosi nas do Lourdes. W mglisty i chłodny dzień 11 lutego 
1858 roku czternastoletnia Bernadeta Soubirous, córka młynarza, wraz ze swo-
ją siostrzyczką Marią i przyjaciółką Jeanne Abbadie, szukając drzewa, ujrzały  
w górskiej grocie Najświętsza Dziewicę. Prawdę mówiąc nie wiedziały, co ujrzały: 
była to piękna pani w białej sukni z niebieskim paskiem, która rzekła im: „Je-
stem Niepokalane Poczęcie...” Objawienia trwały długo i okazały się prawdziwe. 
Mówiły o kondycji duchowej chrześcijaństwa. Przepowiadały przyszłość. Ich sława 
przekroczyła granice Francji. Bernadeta wstąpiła później do klasztoru; w roku 1933 
ogłoszono ją świętą. 

Przy okazji należałoby przypomnieć, że – wbrew potocznemu rozumieniu – po-
jęcie Niepokalanego Poczęcia nie odnosi się bynajmniej do Dziewictwa Marii (które 
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od początku chrześcijaństwa nie było kwestionowane), lecz do czysto teologiczne-
go twierdzenia, takiego mianowicie, że Matka Boska od momentu, gdy poczęła się  
w łonie swojej matki, była wolna od grzechu pierworodnego. Bardzo długo Kościół 
nie wypowiadał się na ten temat oficjalnie, zezwalając zarówno na kult Niepokala-
nego Poczęcia, jak i na jego krytykę. Dopiero w 1854 roku ogłoszony został przez 
papieża dogmat, uznający Niepokalane Poczęcie Maryi za niezbywalny element wia-
ry katolickiej. W objawieniach, jakie Matka Boska uczyniła w Lourdes, zdumiewało 
między innymi to właśnie sformułowanie, które dla wiejskich dzieci było zupełnie 
abstrakcyjne – nie wiedziały, co właściwie oznacza, nie znały go nawet.

Mimo to nie wszyscy od razu uwierzyli. Maryjne, ludowe objawienia liczono 
wówczas w Europie na setki. Stulecie XIX nazwano nawet z tego powodu wie-
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kiem maryjnych objawień. Takowe, i to liczne, miały miejsce również na ziemiach 
polskich. Większość z nich pojawiła się na fali „reklamy” wydarzeń z Lourdes  
i La Salette. Przeważnie były fałszywe i przeminęły bez śladu. Zresztą od samego 
początku Kościół był wobec nich bardzo krytyczny. Tak samo objawienia w Lour-
des – jak te w Licheniu – poddawano krytyce, stały się przedmiotem duchownego 
śledztwa. Jednak okazały się czymś więcej. Na tyle więcej, że wątpiący Czesław 
Miłosz w swoim Traktacie Teologicznym oświadczył, jakoby nie umiejąc przyjąć 
katolickiego Credo – pokładał zaufanie tylko w tym niezwykłym widzeniu małych 
pastuszków. Nie wiem, czy pisał szczerze, czy była to tylko licentia poetica, ale samo 
wyznanie jest faktem. 

W niewiele lat po objawieniach – w Lourdes stała już wielka bazylika, a tłumy 
chorych wychodziły z groty objawień uzdrowione. Wśród tych tłumów nie brako-
wało i Polaków. Wiemy, ze w pięćdziesięciolecie objawień zdążali do Lourdes pąt-
nicy z ziem trzech zaborów. Pośród nich – także z zaboru pruskiego, zorganizowani 
przez księdza Piotra Wawrzyniaka. Zarazem w Europie i w Polsce budować zaczęto 
„groty” Matki Boskiej z Lourdes. Wznoszono je zazwyczaj nieopodal kościoła, naj-
częściej z nieobrobionych głazów, formując rodzaj kapliczki, w której przed stojącą 
figurą Matki Boskiej klęczy nieduża postać Bernadety. „Groty” zyskały ogromną
popularność. Bodaj jedna z pierwszych powstała przy kościele świętego Marcina 
w Poznaniu. Teraz widzimy je niemal wszędzie, zarówno w małych miastach – na 
przykład w Skokach – jak i  na wsi, w Długiej Goślinie, Węglewie czy Raczkowie. 
W Kicinie jest szczególnie oryginalna, zamiast z kamieni, zbudowana z wielkich, 
przyciętych pni drzewnych. Wszystkie one są szczególnymi miejscami modlitwy.

Tablice pamiątkowe

Zwyczaj fundowania rozmaitych pamiątkowych tablic nawiedził Polskę dopie-
ro w wieku XIX i trwa do dzisiaj. Dzięki niemu nasza zbiorowa, jakże często ulot-
na pamięć znajduje oparcie w twardej materii. Spośród tablic, które ujrzymy na 
ścianach puszczańskich kościółków warte są wspomnienia dwa ich rodzaje. Pierw-
szy – to kute w marmurze lub granicie nazwiska poległych za Polskę podczas obu 
wojen światowych i powstania wielkopolskiego oraz ofiar okupacji hitlerowskiej.
Poza nimi możemy gdzieniegdzie napotkać ciekawy ślad jubileuszu dwustulecia 
odsieczy wiedeńskiej, jaki obchodzono hucznie w 1883 roku. Z tej okazji pojawiły 
się niezmiernie wystawne i artystycznie ciekawe tablice na ścianach kościołów wiel-
kich miast, zwłaszcza w Galicji. W Wielkopolsce natomiast postąpiono inaczej. 
W lipcu 1883 roku zawiązał się pięcioosobowy Komitet dla Uczczenia Odsieczy 
Wiedeńskiej. Opracowano jednolity projekt niewielkiej, prostokątnej tablicy o nie-
wielkim formacie 100 na 70 centymetrów. Wzór ten podjęła się odlać w żeliwie 
fabryka narzędzi rolniczych Urbanowski, Romicki i Spółka z poznańskiego Łaza-
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rza. Za jedyne 95 marek każdy chętny mógł ją kupić i wmontować w dowolnym 
miejscu. Tablice takie pojawiły się więc w bardzo wielu punktach Wielkopolski. 
Jedna z nich wisi w bramie siedziby Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; 
August Cieszkowski ufundował taką samą dla kościoła w Wierzenicy; znalazła się 
też w kościele w Skokach. Główny napis, skomponowany z charakterystycznym 
podkreśleniem faktów wstydliwych dla Niemców, głosi:

Na prośby Ojca Świętego i pokorne błagania 
rzymskiego cesarza Niemiec 

JAN III SOBIESKI 
z rycerstwem polskiem 

pod oblężony dwa miesiące od Turków 
a od swoich opuszczony Wiedeń przybywa 

i po trzech dniach jako 
WÓDZ NACZELNY 
wojsk sprzymierzonych 
dnia 12 września 1683 
potęge turecką niszczy 

KRÓL POLSKI RATUJE NIEMCY 
I CHRZEŚCIJAŃSTWO 

tablicę tę umieszczono w dwóchsetną  
rocznicę r. 1883
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Wśród ozdobnej bordiury umieszczono na czterech bokach dwa zdania. Jedno, to 
cytat z ewangelii świętego Jana (J 1, 6): 

Był człowiek 
posłany od Boga, 

któremu imię było Jan.

Zdanie to, dotyczące posłannictwa Jana Chrzciciela, w tym kontekście odnosi 
się oczywiście do króla Jana III. Autorstwa tego ostatniego jest cytat na dolnej li-
stwie ramy – to fragment listu do papieża, w którym monarcha, naśladując powie-
dzenie Cezara Veni, vidi, vici („Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”), napisał: 

Veni, vidi, Deus vicit. 
(Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył)

Dzwony

W stojących na przykościelnym cmentarzu dzwonnicach, czasem mających po-
stać wieży, a czasem tylko otwartego rusztowania – wiszą dzwony. Niektóre z nich, 
już nieużyteczne, pęknięte, spoczywają na ziemi, w specjalnie przygotowanym do 
tego miejscu – jako niemi świadkowie przeszłości. Tak jest w Kicinie. Nie lekce-
ważmy ich. Niejednokrotnie są to najstarsze z istniejących świadków wiejskiej prze-
szłości. Można się o tym przekonać, oglądając je z bliska – każdy ma swoje imię 
(zazwyczaj imię świętego), często nosi na sobie datę i podpis ludwisarza. Godna 
pamięci jest też ich rola – niegdyś nie tylko wzywały na nabożeństwa, były pierw-
szymi publicznymi zegarami, odmierzały czas dnia. 

Probostwa

„Księgę mi podaj – tę – oprawną w skórę, 
Jeżeli widzieć możesz...” 
   „Widzę półkę – 
I książki – tylko – trudno poznać którę... 
U szyb – czarniutka widzę też jaskółkę, 
Co przylatuje tu z czeremchą w dziobie...”

„Pójdź spać, co zrobić miałeś, to sam zrobię.”

Ot – Ewangelia dziś:  B ł o g o s ł a w i e n i 
C i,   c o   s ą   s e r c e m   c z y ś c i... jak zbawieni, 
Już oglądają Boga...

Cyprian Kamil Norwid, Echa – Plebania
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Norwidowska Plebania przychodzi mi na myśl, gdy spoglądam na portrety daw-
nych proboszczów, z reguły wiszące w zakrystii każdego z kościołów, a czasem też 
na plebaniach. Bywają wśród nich płótna i zdjęcia bardzo piękne, bywają kiepskie, 
wzruszające już tylko staromodnością. Podobnie spoglądam i na stare plebanie. 
Żal mi, że jak dawni proboszczowie, odchodzą i one, przerabiane albo po prostu 
burzone. Cóż, ksiądz też człowiek, a jedno z najgorszych przekleństw brzmi: „obyś 
mieszkał w zabytku!” Zimno, wietrzno, grzyb na ścianach, a remontować tak, jak 
by się chciało, nie wolno. Wszakże większość starych probostw wciąż jeszcze nie 
pretenduje do miana prawdziwego zabytku. Tym łatwiej je przerabiać czy likwido-
wać. Na szczęście taki ostateczny los nie dotknął, jak dotąd, dwunastu probostw 
puszczańskich. 

Są one zabytkami w dwójnasób. Po pierwsze, ich zabytkowość wynika z materii, 
sędziwego wieku: ścian i dachów nie starszych wprawdzie niż sto, sto pięćdziesiąt 
lat, niekiedy i młodszych, a jakże już wzruszających. Z zachowanej tu i ówdzie sta-
rej stolarki okien i drzwi (ta, przyznajmy, znika dziś najprędzej), czy stojących jesz-
cze gdzieniegdzie dawnych pieców kaflowych. Z obejścia, które jeszcze niedawno
było przeważnie „gospodarskim”, a niekiedy wciąż ma taki charakter. Na przykład 
proboszcze Długiej Gośliny i Uzarzewa są zapalonymi pszczelarzami, więc tu i tam 
za plebanią rozciąga się pasieka. Przy plebanii w Uzarzewie jest jeszcze mała piw-
niczka – loszek, może lodownia. Obok dziewiętnastowiecznej plebanii w Raczko-
wie powstał przed wojną ogromny, imponujący dom parafialny, świadectwo inicja-
tywy ówczesnego proboszcza. Tylko plebania w Rejowcu została wybudowana już 
po 1945 roku, jako że wcześniejszą, protestancką pastorówkę władze przeznaczyły 
na cele publiczne, zanim zdążono tu utworzyć parafię katolicką.

Patrząc na bryły tych wszystkich starych plebanii nie sposób nie dostrzec, że coś 
nam przypominają. Oczywiście – szlachecki dworek. Wprawdzie ani jedna nie ma 
alkierzy, są jednak rozłożyste, szerokie, chciało by się rzec, rozsiadłe – z wejściem 
na osi, z gankiem lub namiastką ganku i wystawką ponad głównym wejściem. 
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Namiastkę taką, w postaci trójkątnego szczyciku, ma nawet neogotyckie, z pięk-
nej cegły wymurowane probostwo w Węglewie. No cóż – nie na darmo Norwid 
w wierszu Echa, zaraz za zacytowaną tu jego częścią pierwszą: Plebania pomieścił 
część drugą: We dworze. Prawdziwe dwory wyglądały często identycznie, jak ple-
banie. Ale tu jest jeszcze miejsce na podanie powodu, dla którego napisałem, że 
plebanie są „zabytkami w dwójnasób”. Otóż dlatego, że ich mury nie tylko prze-
trwały, ale i zachowały w sobie życie. Przeniosły przez szarą epokę komuny styl 
bycia ludzi dawnej elity na wsi. Wymowne świadectwo tego, czym było niegdyś 
polskie, wiejskie probostwo dał Izaak Babel, polit-komisarz sowieckiej kawalerii  
w pamiętnym roku 1920. Pośród grabieży i pożogi znajdował – on, bolszewik – 
dziwne słowa podziwu dla atmosfery polskiego probostwa w Starym Milatynie 
– „Nie zapomnieć tej plebanii, jakieś bibeloty, miły półmrok, czysta, jezuicka, ka-
tolicka kultura” – i o plebanii w zdobytym przez bolszewików Beresteczku: 

Plebania do szczętu zrujnowana, znajduję starodawne księgi, bezcen-
ne łacińskie rękopisy. Ksiądz Tuzinkiewicz – znajduję jego fotografię,
tęgi, przysadzisty, pracował tu 45 lat, wciąż w tej samej parafii, schola-
styk, dobrana biblioteka, sporo łaciny, publikacje z 1860 roku, oto kiedy 
żył Tuzinkiewicz; plebania zabytkowa, ogromna, ciemne obrazy, zdjęcia 
ze zjazdu prałatów w Żytomierzu, podobizny papieża Piusa X, pięk-
na twarz, cudowny portret Sienkiewicza – oto ekstrakt tego narodu. 

Izaak Babel, Dziennik 1920, przekład Jerzego Pomianowskiego

Polska plebania, czyli – podobnie jak polski dwór, „ekstrakt tego narodu”. Tak-
że plebania wielkopolska. I ona widziała sceny dramatyczne. Podczas I wojny świa-
towej probostwo w Kicinie zostało zdewastowane przez stacjonujący tu oddział 
pruski; rząd zaborczy wypłacił za to proboszczowi, ks. Ludwikowi Haase, odszko-
dowanie, które pozwoliło na częściowy remont zniszczonych budynków. Potem, 
już podczas II wojny światowej, hitlerowcy zaaresztowali tego samego, sędziwego 
już kapłana, który zmarł w obozie dla księży w Chludowie. Na plebanii zaś urzą-
dzili żydowski obóz pracy. Kilkudziesięciu Żydów, przetrzymywanych w głodzie, 
ścisku i fatalnych warunkach sanitarnych, miało budować przebiegającą opodal 
szosę. Dwudziestu ośmiu z nich zmarło podczas epidemii dyzenterii; niektórych 
„niepokornych” Niemcy dręczyli w plebańskiej piwnicy, a czterech stracili „za kra-
dzież jedzenia”. Proboszczowie ze Sławna, Węglewa, Długiej Gośliny i innych pa-
rafii trafili wówczas do więzień i obozów koncentracyjnych. Komisyjnie rabowano
dzieła sztuki i wszelkie cenniejsze przedmioty – tak przepadła cenna monstrancja  
z Węglewa, ufundowana przez szlachcica, Macieja Przyborowskiego, w 1633 roku.

Mimo hitlerowskiej i bolszewickiej nawały, a potem szarzyzny PRL-u, życie na 
polskim probostwie nigdy jednak nie zamarło, toczyć się musiało, toczyło się. Tam, 
gdzie od dawien dawna były tylko dwa ośrodki „wyższego” życia – właśnie dwór  
i plebania. Dwór jednak przepadł z kretesem, plebania przetrwała. 
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CZĘŚĆ II 

Kościółki puszczańskie
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1. Długa Goślina

Starodawność 

Kościół w Długiej Goślinie nie jest najstarszym, ale bez wątpienia jednym  
z najbardziej archaicznych w Wielkopolsce. Wybudowany około roku 1600, a po-
święcony w kilkanaście lat później – wygląda po trosze tak, jakby wzniósł go cieśla 
żyjący kilka wieków wcześniej, i to taki, który hołdował starym wzorom. Jeden 
wspólny dach nakrywa i nawę, i węższe nieco prezbiterium, zamknięte – rzecz  
w Wielkopolsce rzadka już wówczas, przestarzała – prosto, a nie wielobocznie. 
Dach zaś nie zmniejsza swojej szerokości ponad węższym prezbiterium, lecz otacza 
je szerokim okapem. Jest to rozwiązanie typowe dla najstarszych, wielkopolskich 
kościołów drewnianych. Tym archaicznościom towarzyszy szereg późniejszych do-
datków. U progu XVIII stulecia dostawiono obecną wieżę, zwieńczoną baniastym, 
barokowym hełmem. W niecałe sto lat później stara zakrystia, stojąca niegdyś 
od północy, została rozebrana – pamiątką po niej jest nieczynny portal w ścianie 
nawy. Nowa zakrystia powstała wówczas za prezbiterium, a potem przebudowano 
ją raz jeszcze w latach międzywojennych. Późniejszy jest też chór muzyczny ozdo-
biony malowidłami, zapewne przedwojennymi, uskrzydlonych anielskich popiersi. 
Chciałoby się rzec, że ten anielski chór wyprorokował koncerty muzyki dawnej, 
które się tu co jakiś czas odbywają. Poza tymi anielskimi popiersiami nie ma na 
ścianach żadnych innych polichromii – są piękne surowym drewnem. 

Święta jawnogrzesznica i anioły

Jeśli przybędziemy tu w porze jesiennej albo zimowej, po zapadnięciu zmierz-
chu, kiedy w kościele odprawia się ostatnie nabożeństwo – zobaczymy przez roz-
świetlone okna piękną blondynkę z rozpuszczonymi włosami, pochyloną w mo-
dlitwie nad czaszką, krzyżem, księgą i puszką wonnych olejków. To patronka 
Długiej Gośliny –  święta Maria Magdalena, kobieta jakże „ambiwalentna” i jak-
że bogobojna zarazem! Do dziś pasjonuje zarówno tradycjonalistów, jak feministki.  
W relacjach Ewangelii jest zawsze blisko Jezusa, który wyrzucił z niej „siedem złych 
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duchów” (Mk 16, 9). Stała osobiście pod Krzyżem i – wedle tradycji – najwyrazi-
ściej ze wszystkich obecnych przeżywała Mękę ukochanego Mistrza:

Gdy był zamordowany, pod krzyżem leżała, 
Płacząc, krzycząc ustawnie, rzewno narzekała. 

W niedzielny poranek była wśród Trzech Maryj, niosących do Grobu Święte-
go wonne balsamy, aby namaścić martwe ciało Jezusa. Dlatego na obrazie obok 
innych przedmiotów widzimy puszkę wonności – atrybut bynajmniej nie „kosme-
tyczny”, a właśnie „święty”. Potem jako pierwsza ujrzała Zmartwychwstałego, po 
czym „poszła i opowiedziała wszystko Jego towarzyszom [Apostołom], którzy byli 
pogrążeni w smutku i łzach” (Mk 16, 10).

Tradycja przypisała Marii Magdalenie więcej, niż mówi Ewangelia. Widziano  
w niej ową jawnogrzesznicę, która podczas uczty u faryzeusza Szymona obmyła 
nogi Jezusa olejkiem i otarła je własnymi włosami. Tym samym „przylepiono” jej 
biografię kobiety upadłej, powiedzmy wprost: prostytutki, lub co najmniej dziew-
czyny „światowej”, uwodzicielki i modnisi. Stara pieśń rzecze:

Maryja Magdalena w świecie się kochała, 
Grzesznicą, wszetecznicą przez długi czas trwała.

Dopiero potem, widząc Chrystusowe cuda, nawróciła się:

I tak świat opuściwszy, wszystkie marne stroje , 
Łańcuchy i manele, kosztowne pokoje, 
Chrysta naśladowała.

Jednak obraz, który nocami prześwieca przez kościelne szyby w Długiej Goślinie, 
ukazuje jeszcze późniejszy żywot Marii Magdaleny. Mianowicie po Zmartwych-
wstaniu Pana została pustelnicą, pokutując w odosobnieniu za grzechy młodości: 

Poszła potem na puszczą, tam pokutowała, 
Grzechy swoje do śmierci w lesie opłakała.

Oddawanie kościołów pod patronat świętej Marii Magdaleny ma w Polsce bar-
dzo starą tradycję, sięga XIII i XIV stulecia. Tych czasów nie pamięta oczywiście 
tutejszy obraz, malowany w „nazareńskiej”, słodkiej  manierze końca XIX wieku. 
Ma on jednak swoją niebanalną historię – miejscowa dziedziczka ufundowała go 
jako wotum za odzyskanie przez Polskę niepodległości w pamiętnym roku 1918. 
Dwa klęczące, gipsowe anioły, które towarzyszą świętej w bocznych częściach oł-
tarza, choć niby nie pasują do jego starszych, barokowych form, doskonale łączą się 
z legendą i charakterem świętej. Są bowiem również „pokutne”. Zakupić je mieli  
w latach międzywojennych dwaj miejscowi rolnicy, każdy po jednym. Podobno 
był to warunek ugody po gorszącej kłótni o miedzę... A poza tym jednak anioły 
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są jak najwłaściwszym towarzystwem dla Marii Magdaleny. Legenda głosi, że „od 
aniołów wzięta” i uniesiona ponad ziemię, mogła kontemplować Niebo, do którego 
też aniołowie zabrali ją po śmierci. 

Początki

Długa Goślina otrzymała Marię Magdalenę za patronkę u samego począt-
ku  istnienia kościoła, gdy – w jakiś czas po roku 1325 – utworzono tu parafię,
wyłączając ją z sąsiedniej parafii Białężyn. Kościół wybudował zapewne któryś
z właścicieli wsi, z rodu Nałęczów. On też musiał uposażyć probostwo. Oprócz 
roli, prawa rybołówstwa i wolnych pastwisk tudzież danin ze wsi, plebania dłu-
gogoślińska dostała „w posagu” tak zwane „meszne” (daninę mszalną) z młyna  
w Przebendowie. Przez jakiś czas istniała tu także, ufundowana przez Dobrogo-
sta Wojnowskiego, altaria pod wezwaniem świętych Andrzeja, Stanisława i Bar-
bary, w roku 1468 zlikwidowana przez biskupa Andrzeja z Bnina i przeniesiona 
do katedry poznańskiej. 

Długa Goślina szczęśliwie znalazła się wśród miejscowości uwzględnionych 
przez wielotomowy Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego 
w średniowieczu, który nie objął jeszcze pozostałych puszczańskich parafii. Dzię-
ki temu możemy poniekąd zajrzeć do „teczek” niektórych średniowiecznych pro-
boszczów i parafian. Niestety, co ciekawsze informacje o tak niewielkich osadach 
i kościółkach są zwykle „negatywne” – bo notowano je najczęściej wówczas, kie-
dy coś było nie w porządku. Odnajdujemy tam na przykład ślady kłótni parafian 
i księży, które pozostały w aktach sądów duchownych bądź świeckich. Toteż tego 
rodzaju zapiski, z reguły dotyczące konfliktów, trudno traktować jako odzwiercie-
dlenie „normy” życia średniowiecznej parafii. Niemniej są to informacje pouczające.
Oto w latach 1424-1426 porywczy pleban Mikołaj toczył szereg sporów z sołtysem 
sąsiedniego Wojnowa i rycerzem Piotrem, dziedzicem Długiej Gośliny. Chodziło o 
pieniądze tudzież o prawo wypasu bydła na dworskich łąkach. Nieco później kolej-
ny pleban Jakub upominał się o zapłatę za modły odprawione w intencji dziedziców 
oraz – rzecz ciekawa – domagał się zwrotu ornatu i psałterzy, które dziedzice podobno 
zagarnęli. W roku 1470 dwa rody rycerskie wiodły spór o patronat nad kościołem. 
Tym samym zaprezentowano biskupowi dwu różnych kandydatów na stanowisko 
proboszcza. Tymi dwoma kandydatami byli dwaj kapłani o imieniu Jakub: jeden  
z Szamotuł, drugi z Jezierc. Trudno powiedzieć, który z owych Jakubów otrzymał 
w końcu upragnione stanowisko. Niemniej kolejny pleban rzeczywiście miał na 
imię Jakub. W cztery lata później musiał stanąć przed sądem biskupim, pozwany 
przez niejaką Katarzynę z Długiej Gośliny (czyżby dziedziczkę?), która zażądała 
sporej sumy stu grzywien tytułem odszkodowania za zniesławienie. Podobno pu-
blicznie nazwał ją heretyczką, twierdząc, że bluźniła i „śpiewała przeciwko sakra-
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mentom”. Wobec sądu pleban Jakub podtrzymał swoje zarzuty, nie wiemy jednak, 
jak się ta sprawa zakończyła.

Benedyktynki

Wkrótce po wybudowaniu nowego, obecnego kościoła – czyli około 1600 roku 
– wieś Długa Goślina zmieniła właścicieli. Nabyły ją mianowicie poznańskie be-
nedyktynki. W ich kronice, spisanej w XVII wieku przez siostrę Joannę Jaskólską, 
czytamy:

Kupiła panna ksieni, panna Żerońska, [Długą] Goślinę z Łoskoniem  
przyległym tam, u Jmość paniej Agnieszki Zbyszowskiej roku 1621. Dano za 
nię złotych dwadzieścia tysięcy i trzy roku 1621. W tej wiosce było kmieci  
dziewięć, zagrodników sześć. Za tę pomienioną Goślinę z Łoskoniem dała  
panna ksieni dwadzieścia tysięcy złotych, i z tych piniędzy panna ksieni  
pożyczyła u różnych osób, od których dawała kilku lat płat. Na tę sumę  
pożyczeła trzech tysięcy w ortach lednickich, które w kilka dni tak spadły,  
że ledwo nie wszytką sumę straciła na nich. Z tej sumy jeszcze się  
od dziesiąci tysięcy płatuje. 

Bytność benedyktynek w Poznaniu datowała się wówczas od niedawna. Dodać też 
trzeba, że chodzi tu o siostry bardzo ważnego zgromadzenia. Po latach upadku 
życia zakonnego w Polsce, kiedy to za czasów reformacji opustoszał klasztor cy-
sterek w Chełmnie, pojawił się nowy ruch odnowy zakonnej, wyjątkowo o czysto 
polskim rodowodzie. Zainicjowała go osobowość niezwykła – Matka Magdalena 
Mortęska (1556-1631), która zaprowadziła w chełmińskim klasztorze nowy porzą-
dek (katolicką „reformacyją”), przywracając surową regułę benedyktyńską. Wów-
czas, jak powiada kronika:

Już się była rozeszła sława chełmińskiej reformacyjej po różnych diece-
zjach Korony Polskiej, do którego zakonu, jako do świeżo sporządzonej 
winnice zbierał Pan Bóg latorośle, wzbudzając serca rozmaitych sta-
nów panien do zamiłowania tego zakonu – jak to uczynił w tem mie-
ście poznańskim, pociągając kilka panien do zakonu naszego.

Wzrost powołań spowodował „wypączkowanie” kolejnych, w sumie ponad dwu-
dziestu klasztorów, wywodzących się z chełmińskiej wspólnoty. Jednym z nich był 
właśnie klasztor poznański. Zakonnice przybyły doń w roku 1607, zajmując dawny 
pałac Górków (dziś Muzeum Archeologiczne przy ulicy Wodnej). Odtąd przeby-
wało ich tutaj zawsze około trzydziestki. Prowadziły znaną szkołę dla dziewcząt, 
zaskarbiając sobie wdzięczność i podziw mieszkańców tudzież władz miasta.
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Niestety, miejski klasztor nie miał ogrodu i wirydarza, które posiadały inne 
placówki. Mniszki, zobowiązane do surowego życia za klauzurą, przebywały więc 
z dala od zieleni, w miejskim zaduchu. Z biegiem czasu pojawiła się wszakże moż-
liwość zakupienia dóbr ziemskich, które dawałyby dochód, a zarazem umożliwiały 
– w momentach wyższej konieczności, jak wojna czy zaraza – wyjazd poza ciasne, 
poznańskie mury. Długa Goślina była jednym z takich miejsc. 

Siostry i morowe powietrze 

W latach 1624 i 1630 szalejąca w Poznaniu zaraza zmusiła siostry do wypro-
wadzenia się na wieś. Wcześniej benedyktynki nie miały zwyczaju gromadnie 
wędrować, toteż na tę podróż „niektórzy z ichmościów pokrewnych dali karet”.  
W Długiej Goślinie czekały jednak dalsze kłopoty. Niektórym siostrom Pan Bóg 
dał tu spocząć na wieki – w samym kościele lub na pobliskim cmentarzu.

W Goślnie nie było klasztoru, a tylko dwór przy gospodarstwie. Zapewne 
wznosił się on wówczas w tym samym miejscu, co zachowany do dzisiaj pałacyk,  
w obecnym kształcie pochodzący z XIX wieku, oddalony od kościoła o jakieś sto 
pięćdziesiąt metrów. Trzeba było choć prowizorycznie dostosować nowe miejsce do 
wymogów surowej reguły, która nakazywała całkowite odcięcie sióstr od świata. 
Miejscowy proboszcz miał więc spore problemy, ale wreszcie jakoś sobie z wszyst-
kim poradzono: 

Ksiądz pleban dał zbudować chór w kościele, który w jednem tegodniu stanon 
i poddani ugrodzili uliczkę od dworu aż do kościoła, kędy zaraz były drzwi na 
chór [z] smy[n]tarza [cmentarza] i ze wschodem [schodami] – i tak chodziły  
siostry na Chwałę Pańską [w] welach i w kapach. A kiedy był deszcz,  
to w rąbkach nowicyjackich. 

Okazało się jednak, że wyjazd z Poznania nastąpił zbyt późno: zaraza biegła  
w ślad za uciekinierami. Zarówno spowiednik, jak same siostry, a wreszcie i miej-
scowi kmiecie nie uchronili się przed straszliwym „powietrzem”:

Po przyjachaniu do wsi, piątego dnia umar[ł] ksiądz klasztorny szata-
mi się zapowietrzywszy, które mu prano w Poznaniu. Kazała go panna 
ksieni i z łóżkiem chować, przed mielcuchem wielki dół wykopawszy. [...] 
Natenczas umarły tam w Goślinie trzy siostry: panna [Anna] Misiowska 
na suchoty, panna Anna Kołakowska z panną Barbarą Kijowską na pu-
chlinę; tamże je pochowano w kościele. Nie chcieli poddani do grobu nieść 
panny Kołakowskiej, bojąc się powietrza, ale skoro ją uźreli umarłą, za-
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raz się jej nie bali, bo była bardzo piękna po śmierci. [...] I wymarli pod 
ten czas do szczętu dwa kmiecie. Byliśmy wszyscy [w] bardzo wielkiem 
strachu, gdyż już ośminaście ludzi umarło w tych domach kmiecych. 

Po sześciu latach względnego spokoju zaraza ponownie spadła na Poznań. Tym 
razem wysłano do Gośliny tylko część sióstr. Mimo wyjazdu wkrótce zachorowała 
sama podprzeorysza, siostra Elżbieta Poniecka. Nie zaniedbano ostrożności, aby 
„mór” nie rozszedł się we wspólnocie: 

Spowiadała się panna Poniecka przez okno i dał jej [spowiednik] komu-
niją świętą przez kurzawę. Ubrały ją po śmierci siostry, panny Teofila
Rozrażewska z panną Anną Bąkowską, ale jej nie chciał nikt pogrześć 
[pogrzebać], aż poddane przymuszono, że ją na smyntarzu przez [bez] 
trunny pogrzebli, a tem siostrom, co ją ubierały, zbudowano dwie budzie 
[budy] w sadzie, i mieszkały osobno kilka niedziel. Chłopiec jem jeść no-
sił i w ich garnuszki, co postawiły, wykładał, nie tykając się ich. Skoro 
odszed, to sobie brały. Spowiedzi ich z daleka przez płot słuchano i ko-
muniją jem dawano przez kurzawę, to jest, nakładziono węgla i na nie 
nasypano kadzenia ziół i tak przez on dym dawano jem komuniją. 
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Pamiątki przeszłości

Gdy sto pięćdziesiąt lat temu zasłużony badacz Józef Łukaszewicz sporządzał 
pierwsze opracowanie kościołów archidiecezji poznańskiej, zanotował, że „kościół 
ten nie zawiera w sobie żadnych zgoła pomników z przeszłości”. Albo musiał się 
pomylić, albo niedokładnie wizytował świątynię. Znajdziemy bowiem w Długiej 
Goślinie kilka ciekawych i cennych obiektów, które przynajmniej po części wiążą 
się z czasem patronatu benedyktynek. A może nawet z ich pobytami w tym miejscu. 
Ołtarze – tak główny, jak boczne – są konglomeratem różnych części z różnych lat 
XVII i XVIII stulecia. Przy czym imponujące, wielkie, kręcone kolumny głów-
nego ołtarza i jego tak zwane „uszaki” pochodzą pewnie z XVII wieku. Przypo-
mnijmy, że kariera motywu kręconych kolumn zaczęła się po wybudowaniu przez 
Berniniego baldachimu nad grobem świętego Piotra w Rzymie, w watykańskiej 
bazylice, gdzie takie właśnie kolumny zastosował. Również na wiek XVII zadato-
wać by należało krucyfiks z belki tęczowej oraz dwa dzieła bardziej niezwykłe. 

Pierwsze niezwykłe dzieło sztuki: ołtarz benedyktyński

Ten obiekt jest po prostu par excellence benedyktyński. W predelli północnego 
ołtarza (pomiędzy mensą a właściwą nastawą), pod znacznie późniejszym obrazem 
świętego Antoniego Padewskiego – z końca XIX lub początku XX wieku – mie-
ści się świetne, choć niewielkie płótno. Jest niskie, za to szerokie, „panoramicz-
ne”. Po jego lewej stronie widnieje święty Benedykt (ok. 480-po 547) – jego imię 
wypisano poniżej po łacinie – jak odziany w habit, siedzi w mrocznej pieczarze, 
rozświetlonej jedynie nikłym blaskiem, otaczającym jego głowę. Obok leżą: krzyż, 
czaszka i róże. On zaś siedzi jakby nieco niedbale, wsparty jednym łokciem na 
księdze; w lekturze drugiej księgi jest całkowicie pogrążony. Obie te księgi to bez 
wątpienia Pismo Święte i – może – reguła zakonna, której Benedykt był twórcą. 
On to przecież w VI wieku skodyfikował istniejące wersje różnych reguł i jako opat
Monte Cassino dał początek wszystkim klasztorom benedyktyńskim na świecie.  
A zatem jest Ojcem Założycielem tak benedyktynów jak benedyktynek. 

Jednak obraz opowiada o życiu Benedykta jeszcze przed napisaniem reguły.  
O jego życiu pustelniczym, a nie we wspólnocie, czyli podczas jego pierwszych du-
chowych poszukiwań, pełnych świętej niepewności i nieświętych pokus. Bo oto po 
prawej stronie płótna pojawia się – na tle jasnego nieba i bujnych drzew – mnich 
Romanus, który potajemnie dostarczał Benedyktowi pożywienia. Dwa rozdziały  
z żywota świętego męża, spisane niewiele później ręką papieża Grzegorza Wielkie-
go (+604), wystarczą tutaj za cały komentarz: 
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Benedykt [...] znalazł sobie na pustkowiu miejscowość ustronną, którą na-
zywano Subiaco, mniej więcej czterdzieści mil odległą od Rzymu, bogatą 
w wody zimne i bardzo czyste. Wód jest tych taka obfitość, że gromadzą się
najpierw w wielkim jeziorze, z którego wypływają następnie jako rzeka. 

Kiedy Benedykt tam właśnie w ucieczce podążał, spotkał go po drodze pe-
wien mnich imieniem Romanus i zapytał, dokąd idzie. A poznawszy jego 
pragnienie, nie tylko dochował tajemnicy, lecz użyczył także pomocy. On 
to dał Benedyktowi habit będący symbolem życia Świętego, jak również, 
na ile mógł, służył mu zawsze. Mąż zaś Boży, skoro przybył już do wy-
branego miejsca, znalazł tam sobie bardzo ciasną pieczarę, gdzie mieszkał 
przez trzy lata, a oprócz mnicha Romanusa nikt o nim nie wiedział.

 Romanus ten żył w niezbyt odległym klasztorze pod władzą opata Adeoda-
ta. Bez wiedzy swego opata, kierowany miłością, wymykał się w pewnycb 
dniacb na godziny, by zanieść Benedyktowi cbleb, który zdołał zaoszczędzić 
z własnego pożywienia. Z klasztoru nie było żadnej drogi do pieczary Bene-
dykta, ponieważ wznosiła się nad nią bardzo wysoka skała. Romanus zwykł 
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zatem przywiązywać cbleb do długiego sznura przymocowanego na szczycie 
owej skały. Do tegoż sznura przyczepił także mały dzwoneczek, by słysząc 
jego dźwięk mąż Boży wiedział, kiedy mu Romanus cbleb przynosi, i wyszedł 
go zabrać. Wszelako odwieczny wróg [szatan] pozazdrościł jednemu miłości, 
drugiemu zaś pokrzepienia i kiedy pewnego dnia spostrzegł cbleb spuszczo-
ny z góry, rzucił kamień i rozbił dzwoneczek, lecz Romanus wówczas rów-
nież nie przestał służyć Benedyktowi w taki sposób, jaki był mu dostępny. 

Święty Grzegorz Wielki, Błogosławiony mąż Benedykt.  
Księga druga „Dialogów”, przeł. Anna Świderkówna

Predella ukazująca to wydarzenie wchodziła z pewnością w skład jakiegoś większego, 
„benedyktyńskiego” ołtarza. Może był nim ten sam ołtarz, w którym predella mieści 
się dziś, tyle, że z czasem benedyktyński program uległ zatraceniu? Niewykluczone 
zresztą, że miał on jakieś oryginalniejsze znamiona. Pozostały bowiem po nim dwie 
figury, które wyglądają na „komplet”, choć teoretycznie nie za bardzo pasują do sie-
bie. Po lewej stoi, oczywista na tym miejscu, figura świętego Benedykta. W benedyk-
tyńskich kościołach odpowiadać jej powinna figura świętej Scholastyki, siostry Bene-
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dykta i założycielki żeńskiej gałęzi zakonu. Tymczasem po prawej widzimy świętego 
Kazimierza królewicza (1458-1484). Był on, jak wiemy, ukochanym synem króla 
Kazimierza Jagiellończyka i królowej Elżbiety Rakuszanki. Umarł w młodym wieku 
w opinii świętości, jako podkanclerzy Litwy. Powiada  pieśń:

Gdyż ty w młodości dziecięcej 
W rozkoszy życia książęcej 
Zupełnie światem wzgardziłeś, 
A w Bogu się zatopiłeś.

W wiele lat po śmierci, po otwarciu jego grobowca, znaleziono w nim tekst starego, 
łacińskiego hymnu Omnis die dic Mariae. Długo sądzono zresztą, że jest to pieśń 
napisana przezeń osobiście. Dlatego też pierwsze słowa hymnu stały się jego atry-
butem. 

Drugie niezwykłe dzieło sztuki: Mąż Boleści

W południowym bocznym ołtarzu – którego kształt nie budzi większych emo-
cji – stoi sporej wielkości, stojąca rzeźba Chrystusa. Kto przyjrzy się jej bliżej, ma 
prawo nieco się zdziwić. Bowiem nasz Odkupiciel ukazany został żywy, choć nosi 
na sobie wyraźne ślady Męki. Nie jest to też przedstawienie Chrystusa Zmartwych-
wstałego, jako że Zmartwychwstały ani nie był odziany w samo perizonium, ani 
nie nosił korony cierniowej, ani też nie krwawił tak obficie z przebitego boku. Zda-
je się, że to jakby rzeźba ponadczasowa, która przypomina o nieustannie aktualnej 
ofierze Chrystusa.

W języku historyków sztuki ten typ wyobrażenia określa się: Mąż Boleści – Vir 
dolorum. Jest to jedno z licznych wyobrażeń, które nazywamy „przestawieniami de-
wocyjnymi”. Narodziły się w Europie w stuleciu XIV, gdy ludzie zaczęli powszech-
niej niż dotąd odczuwać potrzebę osobistego, intymnego kontaktu z Chrystusem, 
a malarstwo i rzeźba osiągnęły już taką biegłość, że realistyczne wyobrażanie osób 
świętych i Boskich stało się możliwe. Wówczas to wielu mistrzów duchowych za-
częło zalecać – także ludziom świeckim, a nie tylko zakonnikom – praktykowanie 
ascezy, intensywne życie sakramentalne i mistyczną medytację, która skupiała się 
między innymi na szczegółowym wyobrażaniu sobie Męki Zbawiciela. Właśnie  
w tyglu tej duchowej odnowy powstała w XV wieku znana książka O naśladowaniu 
Chrystusa, dzieło niderlandczyka Tomasza a Kempis.

Przedstawienia dewocyjne nie były wprawdzie do medytacji konieczne, ale za-
istniały jako odpowiedź na nowy stan ducha Europy. Kilkaset lat później poboż-
ność barokowa niejako przypomniała sobie o nich, jako o sprawdzonych, średnio-
wiecznych wzorach duchowej walki. I właśnie owocem takiego „przypomnienia” 
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jest figura Męża Boleści z kościoła w Długiej Goślinie, powstała zapewne w drugiej
połowie XVII wieku. Jezus, stojąc, wyraźnie lekko skłania głowę ku lewej stro-
nie; ugięte w łokciach ręce trzyma po obu stronach nagiej piersi. Jego prawa dłoń 
dotyka rany w boku, z której spływają wielkie sople krwi. Tak, jakby celowo spo-
glądał z wyrzutem na człowieka, który przed Nim stoi, i jakby ujmował w palce  
i obejmował dłońmi To, co jest Najświętszym Sakramentem – Swoją Krew i Swoje 
Ciało. Zresztą na niektórych tego rodzaju malowidłach i rzeźbach Chrystus wprost 
wyjmuje ze Swego krwawiącego boku – Hostię, jakby naocznie uprzytamniając 
tożsamość Eucharystii z Jego prawdziwym Ciałem. 

Bez przebadania źródeł nie możemy wprawdzie mieć żadnej pewności, że go-
śliński Vir Dolorum stał tutaj w wieku XVII, ani że faktycznie wiąże się z po-
znańskimi benedyktynkami. Jest to jednak wielce prawdopodobne. Patrząc Nań, 
przeczytajmy słowa wyjęte z benedyktyńskiej medytacji, spisanej w tym samym 
czasie dla tej właśnie kongregacji, może nawet przez samą Matkę – Założycielkę, 
Magdalenę Mortęską:

Uważaj, jakobyś Pana Chrystusa samego widziała pełnego boleści  
i zawstydzenia, do ciebie mówiącego: „Oto wszystko dla ciebie z chęcią cierpię.”

Tak jakobyć rzekł: „Patrz do czego mię pociągnęła twoja próżność,  
twoje grzechy, twoje pychy”. 
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2. Jabłkowo

Dzieje 

Gotycki krucyfiks stojący na belce tęczowej, pamięta rycerza Dersława Jabł-
kowskiego, tutejszego dziedzica, który w 1441 roku ufundował nowy kościół, 
powiększył plebański majątek i wystarał się o powtórną erekcje parafii. Jednak
pamiętajmy, że parafia istniała tu znacznie wcześniej. Jak sądził ksiądz Stanisław
Kozierowski, może nawet już w XIII wieku wyłączono ją ze starszej parafii po-
powskiej. Uposażyli ją ówcześni właściciele wsi, Wczelowie Jabłkowscy. Proboszcz 
miał wtedy do dyspozycji role i ogrody, dwa łany ziemi z łąkami, dostawał też 
dziesięcinę z folwarku pańskiego i z jednego kmiecego gospodarstwa, podczas gdy 
pozostali kmiecie płacili meszne. Jednak dokumenty odnotowują plebana dopiero 
pod rokiem 1432; wówczas był nim kapłan imieniem Jan. W późniejszych wiekach 
okazało się, że uposażenie parafii jest niewystarczające. Dlatego długie lata zawia-
dywał tutejszym kościołem pleban z Popowa, potem z Raczkowa. Również obecnie 
proboszcz mieszka w Raczkowie i ma pod swoją pieczą obie parafie, choć formalnie
Jabłkowo jest od 1925 roku całkowicie samodzielne. Ostatnimi kolatorami była 
rodzina Brzeskich herbu Topór. Ich XIX-wieczny dwór do dziś stoi we wsi, a na 
przykościelnym cmentarzu wznosi się niewielki, sklepiony grobowiec. Natomiast 
obecny kościół został wzniesiony przez tutejszego kolatora i dziedzica Ludwika  
Dorpowskiego w 1754 roku, wraz z położoną tuż obok dzwonnicą. 

Chóry anielskie

Jabłkowo można bez zająknięcia nazwać oazą aniołów. Atmosfera w tym ko-
ściółku jest chyba najbardziej świetlista i pogodna, jakoś najcieplejsza – by nie po-
wiedzieć najpiękniejsza – spośród wszystkich puszczańskich świątyń. A to za spra-
wą kilku szczęśliwych zbiegów okoliczności. Wnętrze jest niewielkie i łatwo objąć 
je wzrokiem; okna wpuszczają sporo słońca. Polichromia, utrzymana w jasnobłę-
kitno-zielonych, chłodnych barwach, nadaje całości dużą jedność a zarazem jest 
niezwykle pogodna, ze swoimi pękami łodyg i kwitnących kwiatów wokół okien  
i portali, z „ludowym” fryzem u szczytu ścian i fantazyjnym zestawem instrumen-
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tów muzycznych na balustradzie chóru. Ta polichromia powstała nie tak dawno, 
bodaj w roku 1960 (wedle kart konserwatorskich) lub 1966 (to data wypisana na 
belce tęczowej) i musiała się podobać, skoro usiłowano ją niemal dosłownie po-
wtórzyć w sąsiednim Raczkowie dziesięć lat później. Ale przede wszystkim malarz 
umiał dostosować ją do charakteru ołtarza głównego, tak że zdaje się wypływać 
wprost z tego serca świątyni. 

Bez przesady można by też powiedzieć, że ów ołtarz jabłkowski, jako całość, 
wygląda najpiękniej spośród tych, które w tej książeczce opisujemy. Jest i pod tym 
względem wyjątkowy, że nie „udaje” wielkiej architektury. Inne ołtarze zbudowane 
zostały przeważnie z filarów, kolumn i naczółków. Tu barokowy projektant zrezy-
gnował z elementów ściśle „budowlanych”. Postanowił, że w zgodzie z anielskim 
wezwaniem kościoła nie tylko obraz, ale i cały ołtarz będzie anielski, czyli nie-
materialny i nieziemski. A zatem: nie ma tu ani cala widzialnej konstrukcji, bo 
konstrukcja udaje skłębione obłoki, wśród których aż roi się od aniołów. Wykona-
nie wskazuje na średnio biegły tak zwany „warsztat miejscowy”, pewnie z któregoś  
z sąsiednich miast. Podobne „pucate” anioły o niekształtnych głowach, grubych 
wargach i wyłupiastych oczach znajdziemy zresztą we wielu okolicznych kościół-
kach. Niemniej te jabłkowskie są najsympatyczniejsze. 

Natłok aniołów nie jest bezładny. Każdy z nich ma osobną indywidualność, 
wykonuje inny gest, zajmuje swoje miejsce na ołtarzu. Od czasów żyjącego w V 
wieku starożytnego teologa, którego zwiemy Dionizym Pseudo-Areopagitą, my-
śliciele chrześcijańscy wyróżniają dziewięć chórów anielskich. Uszeregowano je  
w specjalną hierarchię niebieską, poczynając od tych aniołów, które są blisko Boga 
i adorują Jego Oblicze, po te najniższe, które zwiemy Archaniołami i Aniołami,  
a których przeznaczeniem jest pośrednictwo w kontaktach Boga z ludźmi. Myliłby 
się ten, ktoby sądził, że angelologia, czyli nauka o aniołach, znajoma była wyłącz-
nie ludziom wykształconym. Przeciwnie – porządek hierarchii niebieskiej, nawet  
w wiejskiej parafii, kojarzono przynajmniej w zarysie. Śpiewnik księdza Mioduszew-
skiego, gromadzący tradycyjne śpiewy katolickie, żywe jeszcze w połowie przedostat-
niego stulecia – podaje na samym początku aż pięć pieśni do różnych aniołów. Przede 
wszystkim do najważniejszego, czyli do patrona kościoła w Jabłkowie:

Xiążę niebieskie, święty Michale, 
Ty sprawy ludzkie kładziesz na szale: 
W dzień sądu Boga na Trybunale 
Bądź mi patronem święty Michale.

Na obrazie, który znalazł się pośrodku ołtarza, święty Michał Archanioł nie 
sądzi dusz i nie waży ich na szali podczas Sądu Ostatecznego – jak na średniowiecz-
nych wizerunkach – lecz walczy z diabłem. Właściwie już go pokonał. Diabeł po-
walony został na łopatki i ledwie usiłuje po raz ostatni poderwać się, wymachując 
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wężowatym chwostem, zaopatrzonym w ostry grot i skręconym jak świński ogon. 
Po raz kolejny pewnie dostaje mieczem po łbie, i ciężko dyszy, wyrzucając z pyska 
resztki piekielnych płomieni. Michał zaś, elegant w stroju rzymskiego żołnierza,  
w sandałach przewiązanych ozdobnymi tasiemkami, czuje się absolutnie bezpiecz-
ny za tarczą, zaopatrzoną w monogram IHS.

Obraz otacza osiem anielskich figur, wtopionych w drewniane, skłębione ob-
łoki. Mogłaby to być część wspomnianych powyżej chórów anielskich z traktatu 
Pseudo-Dionizego Areopagity. Liczba osiem zamiast dziewięciu niby temu przeczy, 
ale moglibyśmy doliczyć jako dziewiątego – świętego Michała. Wystarczy zwrócić 
się do kolejnej starej pieśni, zanotowanej przez księdza Mioduszewskiego, pieśni bez 
wątpienia współczesnej ołtarzowi, który pochodzi z połowy XVIII wieku. Kolejne 
zwrotki wymieniają poszczególne anielskie chóry, opisują je i określają ich zadania. 
Pieśń nie kładzie nacisku na fakt, że chórów jest dziewięć czy osiem, wymienia je 
tylko za Pseudo-Dionizym, akcentując najważniejsze rodzaje tych niebieskich du-
chów. A zatem:

Najbliżsi Boga cni Serafinowie, 
Was Pismo święte ognistemi zowie –

Dalej –

Cherubinowie nad słońce świecący, 
Których oświecił Pan Bóg Wszechmogący. 

Oraz 

Prześliczni w swoim porządku Tronowie.  
Świata chytrego straszliwi sędziowie.

Zdaje się, że po jednym przedstawicielu Serafinów, Cherubinów i Tronów 
– jednego z gorejącym sercem, drugiego, który dzierży baldachim jakiegoś tronu 
oraz trzeciego, dziś bez żadnych atrybutów – widać w górnej części ołtarza. Dwaj, 
którzy zawiśli najwyżej, podtrzymują banderolę z hasłem Quis ut Deus – „Któż jak 
Bóg”. Natomiast kolejnemu chórowi, zwanemu Książęta odpowiada anioł z koro-
ną aplikowaną na szacie. Pozostałych trudno rozpoznać – zapewne wszechwładny 
czas wytrącił im atrybuty z wyciągniętych w rozmaite strony dłoni. Nie dotyczy to 
tylko Anioła Stróża, który stoi najniżej i prowadzi za rękę małe dziecko, które jest 
jego „znakiem rozpoznawczym”. Do niego to zwracano się z nadzieją i ufnością:

Ty mnie na ręku jak matka piastujesz 
Ty mi do nieba drogę pokazujesz; 
W pośrodku błędnych świata obłudności, 
Świecisz w ciemności.
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Mogę się oczywiście mylić. Gorejące serce jest bowiem również atrybutem Miłości, 
jednej z trzech cnót Boskich – dwie pozostałe, Wiara i Nadzieja, bywają wyobra-
żane jako postaci dzierżące Krzyż i kotwicę. Nie można wykluczyć, że te właśnie 
atrybuty widniały w dłoniach pozostałych aniołów. 

Boczne ołtarze

Nie ma gwarancji, że dwa boczne ołtarze pojawiły się jednocześnie z ołtarzem 
głównym. Wykluczyć tego wszakże nie można. W każdym razie również i one 
mają postać lekkich, puszystych, choć tym razem płaskich ram dla okien-obrazów. 
Warto przystanąć sobie i popatrzeć na te kunsztowne, rokokowe kompozycje. Ileż 
w nich gracji, niedbałej elegancji, która lubuje się w rozwichrzonych ornamentach. 
Nic nie jest tu regularne, wszystko jakby od niechcenia porozrzucane, albo wyrosłe 
z przypadkowo zasianego ziarna – złote rośliny w kształcie kogucich grzebieni, liści 
akantu, pęki dzwonków pną się i zwieszają na tle jakiejś jakby kartonowej ścianki, 
delikatnie oplatają predellę i nastawę, zarysowując asymetryczne kształty. Każdy 
ołtarz mieści po dwa obrazy: duży u doły i mniejszy powyżej. Na pierwszy rzut 
oka widać, że dolne obrazy – Maryi Panny Niepokalanej i świętego Antoniego 
– wstawiono znacznie później. Mówią o tym ich „słodkie” formy rodem z końca 
XIX stulecia i prostokątny kształt ram, nie pasujący do rokokowych wykrojów. 
Natomiast obrazy drugiej kondygnacji są ewidentnie starsze. Po obu stronach wid-
nieją w nich dwaj święci. Jednego trudno rozpoznać; to zapewne jakiś święty piel-
grzym, sądząc po atrybutach. Drugi, z wieńcem świecących gwiazd wokół głowy 
i krucyfiksem w ręku – to święty Jan Nepomucen (ok. 1350-1393). Liczne jego 
figury strzegą europejskich mostów i miast przed powodzią, jako że zginął utopio-
ny w praskiej Wełtawie. Sprawcą śmierci Jana Nepomucena był król Czech Wacław 
Luksemburczyk, który kazał go poddać torturom, podobno w nadziei wydobycia 
zeznań dotyczących tajemnicy spowiedzi własnej małżonki. Później zaś poranione-
go kapłana kazał wrzucić do rzeki, aby zatrzeć ślady zbrodni. Grób Jana otoczono 
kultem, który szczególnie silnie rozkwitł w XVII wieku, co doprowadziło do kano-
nizacji w 1729 roku. 

Być może, że wcześniejsze obrazy bocznych ołtarzy wiszą obecnie na ścianach 
nawy. Ukazują dwu świętych biskupów, z których jeden to święty Wojciech, pa-
tron Polski i patron archidiecezji gnieźnieńskiej. 
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3. Kicin

Legenda i dzieje

Kościół kiciński stoi na dawnym grodzisku, górując pośród okolicznych pól. 
Ten widomy znak starodawności nie został jak dotąd wyświetlony przez dokumen-
ty ani przez badania archeologiczne. Staropolskie akta wizytacji głosiły, że „o pier-
wotnej fundacji kościoła nic nie wiadomo”. Za to legenda mówi, że gród wznieśli 
rycerze na rozkaz świętej królowej Jadwigi. Po wykonaniu pracy poszli na mszę do 
równie legendarnego kościoła cysterek na niedalekiej Dziewiczej Górze, tam zasnę-
li i dotąd śpią, czekając na hasło do walki.

Gród jest oczywiście znacznie starszy od królowej Jadwigi. Sama wieś Kicin po-
jawia się w źródłach w 1316 roku, aczkolwiek aż do wieku XV brak wieści o koście-
le. Pierwszy znany nam pleban, Mikołaj, odnotowany został w 1405 roku. Mimo 
to ksiądz Józef Nowacki skłonny był widzieć początki świątyni aż w XII wieku; 
jak widzimy, równie dobrze można by sądzić, że powstała dopiero w stuleciu XIV. 
W każdym jednak razie Kicin był ważną wsią i należał „od zawsze” do majątku 
poznańskiej kapituły katedralnej, której prepozyt był też tytularnym proboszczem 
i zarazem kolatorem kicińskim. Nic dziwnego, że gdy w XVIII wieku stwierdzono 
zły stan świątyni, ówczesny prepozyt ksiądz Józef Tadeusz Kierski, późniejszy bi-
skup sufragan poznański, zobowiązał się do wzniesienia nowej budowli. Stary ko-
ściół rozebrano, a na jego miejscu w latach 1749 – 1752 powstał obecny. Przy okazji 
zmianie uległo wezwanie kościoła - z Wszystkich Świętych na świętego Józefa. Po 
stu latach, gdy pożar zniszczył wieżę, wzniesiono tę, która stoi tu do dzisiaj.

Obejście kościelne

Wokół kościoła widzimy jeszcze różne ciekawe świadectwa przeszłości. Za 
prezbiterium stoją na ziemi trzy stare, nieczynne dzwony, ufundowane równo-
cześnie z budową obecnego kościoła. Są to „Józef”, „Nepomucen” i „Stanisław”. 
Na dzwonach można odczytać daty ich powstania, imiona i sygnatury ludwisa-
rzy. Największy jest „Józef”, odlany w Poznaniu przez Johana Christiana Nergera   
w 1752 roku. Przy furtce prowadzącej w stronę kruchty stoi figura świętego Jó-
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zefa, dłuta współczesnego, poznańskiego artysty Józefa Kaliszana. Jego autorstwa 
jest też posoborowy ołtarz i obraz świętego Józefa, zawieszony w prezbiterium. 
Tuż obok kruchty spoczywa ksiądz proboszcz Antoni Duliński (1812-1848), daw-
ny proboszcz Kicina i zarazem Wierzenicy, jako że obie parafie pozostawały w per-
sonalnej unii od 1812 do 1947 roku. Przez ten czas każdy z proboszczów Kicina za-
rządzał jednocześnie parafią wierzenicką. Obok stoi stara plebania, która podczas 
ostatniej wojny była świadkiem dramatycznych wydarzeń. Po aresztowaniu księdza 
proboszcza Ludwika Haase (1873-1940), który zmarł w hitlerowskim obozie dla 
księży w Chludowie, hitlerowcy zorganizowali tu obóz pracy dla Żydów, którzy 
budowali drogę z Kicina do Klinów. Fatalne warunki sanitarne spowodowały wy-
buch epidemii, wskutek której zmarło 28 więźniów, pochowanych na parafialnym
cmentarzu. Natomiast w proboszczowskiej piwnicy Niemcy urządzili katownię,  
w której dręczyli „niepokornych”. Przynajmniej czterech z nich powieszono potem 
„za kradzież jedzenia” na szubienicy wzniesionej przy księżej oborze. Oborę wraz 
z proboszczowskim gospodarstwem skonfiskowały później władze komunistyczne.
Odzyskano ją po 1990 roku i rozebrano. Na jej miejscu stanął Dom Parafialny, w nim
zaś znajduje się między innymi Muzeum Parafialne, w którym można oglądać liczne
ciekawe eksponaty, świadczące o bogatym życiu kicińskiej wspólnoty w przeszłości: 
dokumenty, ornaty, naczynia liturgiczne i chorągwie licznych bractw religijnych  
z XVIII – XX wieku. 

Jednolite wnętrze 

Kościółek kiciński jako jeden z nielicznych w okolicy Puszczy zachował kom-
pletne wyposażenie wnętrza, bardzo „wielkopolskie” i choć prowincjonalne – to 
zarazem bardzo „poznańskie”. Widocznie nici wiążące go z prepozytem katedralnej 
kapituły wpływały na „światowość” tutejszych zamówień. Wpierw – prześliczna, 
rokokowa polichromia. Trudno dociec, czy tylko odrestaurowana, czy całkowicie 
odtworzona na początku XX wieku (możliwe, że wówczas też wykonano boczne 
ołtarze) – nadaje mu klarowną jednolitość, którą podkreślają wszystkie pozostałe 
elementy, między innymi piękne, XVIII-wieczne ławki kolatorskie, stojące obok 
głównego ołtarza. Pod względem jednolitości wyposażenia konkurować z Kicinem 
może chyba tylko świątynka w Jabłkowie, która jednakże utraciła większość swoich 
barokowych obrazów i prezentuje dziś jednolity zbiór dzieł, ale z różnych epok. 

Tymczasem w Kicinie widzimy jasno zarysowany „program ikonograficzny”,
którego wszystkie elementy zachowały się do dziś, a pochodzą z czasów budowy 
obecnego kościółka, lub są nawet wcześniejsze. W głównym ołtarzu panuje Matka 
Boska Gostyńska, Róża Duchowna – obraz namalowany podług oryginału ze 
Świętej Góry pod Gostyniem. Tamtejsze sanktuarium rozkwitło już  w średniowie-
czu, ale sam obraz powstał w 1540 roku. Za postacią Marii widać więc panoramę 
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Gostynia, zaś po drugiej stronie widok kościółka w Kicinie. Towarzyszy im mało 
czytelna inskrypcja z informacją o fundacji kicińskiego obrazu, której dokonać 
miała niejaka Marianna Śródecka (?) w roku 1678. 

Niejako odsunięta trochę na bok widnieje tu na ścianie jeszcze jedna, siedemna-
stowieczna Matka Boska – tym razem tak zwana Matka Boska Śnieżna. To bar-
dzo popularne w Polsce naśladownictwo starożytnej ikony z kościoła Santa Maria 
Maggiore w Rzymie. Wolno podejrzewać, że dwa impulsy wpłynęły na pojawienie 
się tego obrazu w Kicinie. Po pierwsze, może bitwa chocimska w 1621 roku, jako 
że podczas wojny z Turkami urządzono w Krakowie przebłagalną procesję różań-
cową, w której niesiono taki właśnie obraz, pierwszą polską kopię Matki Boskiej 
Śnieżnej z tamtejszego kościoła dominikanów. Ale, po drugie, w 1631 roku kopia 
Matki Boskiej Śnieżnej pojawiła się w Poznaniu, w kaplicy bractwa różańcowego 
przy dawnym kościele dominikanów. Wydaje się więc, że dopiero potem, niejako 
za wzorem Poznania, obraz taki mógł znaleźć się w małej wiosce. 

W nawie jeden z bocznych ołtarzy, południowy, mieści jakże popularny  
w XVIII i XIX wieku wizerunek świętego Józefa, patrona świątyni, a nad nim 
widnieje rzeźbiona na ramie, niewielka figurka świętego Wawrzyńca. Jak wiemy,
wezwanie świętego Józefa pojawiło się w Kicinie dopiero podczas budowy obecne-
go kościółka – poprzedni dedykowany był Wszystkim Świętym. Znamienna rzecz, 
że fundator najwyraźniej od samego początku założył, iż wybrany przezeń nowy 
patron  nie pojawi się w głównym ołtarzu. Musiał ustąpić miejsca swojej świętej 
Małżonce. Widocznie parafianie nazbyt przywiązali się do wizerunku Matki Bo-
skiej Gostyńskiej, aby z niej zrezygnować. 

Natomiast w ołtarzu północnym pod wezwaniem świętego Stanisława bisku-
pa widzimy kolejne płótno o „poznańskim” rodowodzie. Namalowane tu wskrze-
szanie Piotrowina zostało skopiowane z wielkiej kompozycji pędzla sławnego, ba-
rokowego malarza polskiego Szymona Czechowicza (1689-1775), który wykonał je 
w roku 1756 dla poznańskiej fary (podówczas kościoła jezuitów). Obraz kiciński 
powtarza pierwowzór w sposób bardzo uproszczony, miejscami wręcz prymitywny, 
lecz oczywisty. Dla objaśnienia płótna powiedzmy na początek, że głównym tytu-
łem biskupa Stanisława do świętości była męczeńska śmierć z ręki króla Bolesława 
Śmiałego w 1079 roku, a nie legendarne wskrzeszenie swego dawnego kontrahenta. 
Niemniej w sztuce przyjęło się wyobrażać ten właśnie, najbardziej spektakularny 
element jego biografii. Przytoczmy ową historię za najlepszą bodaj polską wersją
– nakreśloną mistrzowskim piórem Piora Skargi: 

Kupił był Ś. Stanisław nie sobie, ani powinowatym swoim, ale Kościołowi  
i sługom Bożym i potrzebom pospolitym, wieś Piotrowin, nad Wisłą [...] 
u Piotra i tejże wsi dziedzica, który wziąwszy pieniądze, potem prędko umarł. 
Król namówił synowce onego zmarłego Piotra, Jakóba i Sulisława, aby się 
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wsi upominali. Pozwany był Ś. Stanisław przed króla samego, który u Solca 
sądy wielkie odprawował. I gdy się na świadki brał biskup Święty, świadko-
wie królewską pogróżką zastraszeni, świadczyć prawdy nie chcieli. Co miał 
czynić Święty on biskup? [...] Rzekł głośno: Ponieważ u ludzi żywych praw-
da i bojaźń Boża ginie, ucieknę się do umarłych; za pomocą Boga prawdy, 
obiecuję tu po trzech dniach Piotra, u któregom tę wieś kupił, już od trzech 
lat umarłego, przed sądem postawić [...] Co gdy król i wszyscy przytomni  
usłyszeli, śmiać się i szaleństwo przyczytać biskupowi poczęli. A Stanisław 
Ś. przez one trzy dni z duchowieństwem swojém, postami się i  modlitwa-
mi   trudząc,   dnia  trzeciego z processyą i w ubiorze biskupim szedł do wsi 
Piotrowina,  tuż nie daleko Solca leżącej,[...]  kazał otworzyć grób i ciało 
już prawie spróchniałe, odkryć i zawołał do Pana Boga:  Boże wszechmogą-
cy, u ciebie jest wszystko podobno! [...] i rzekł do umarłego: Piotrze, w Imię 
Trójcy świętej, Ojca, Syna i Ducha Ś. rozkazujęć, wstań, a pójdź do sądu i 
wyświadcz prawdę   moję. I  wnet  się zatém porwał z ciałem zupełném i z 
wielkim ludu wszystkiego podziwieniem; prowadził go przed króla i stawił...

Kochanowski 

Jak już wiemy, wieś i parafia Kicin były przez długie wieki finansowym uposa-
żeniem każdego z poznańskich prepozytów, czyli najważniejszego spośród kano-
ników katedralnych. Obsadzanie tego ważnego i dochodowego urzędu należało 
niegdyś do przywilejów królewskich. Formalnego wyboru dokonywała kapituła, 
władca wyznaczał jednak kandydata, wynagradzając w ten sposób osoby, które od-
dały mu ważne usługi, lub którym chciał okazać swoją szczególną łaskę. Ta nagro-
da przypadła także w udziale młodemu Janowi Kochanowskiemu, najwspanialsze-
mu z poetów staropolskich. Kochanowski jako sekretarz królewski otrzymał dwa 
beneficja kościelne w Poznaniu i Zwoleniu, dające, jak to określił w sławnej fraszce
Do gór i lasów, podwójną płacę, czyli „dwojaki płat”: 

...Dziś między dworzany  
W pańskim pałacu, jutro zasię cichy  
Ksiądz w kapitule, tylko że nie z mnichy  
W szarej kaplicy, a z dwojakim płatem;  
I to czemu nie, jeśliże opatem? 

Ostatnie słowa fraszki odnoszą się być może do zabiegów Kochanowskiego o ty-
tuł opata klasztoru w Sieciechowie. Poeta jako kleryk miał cztery niższe święcenia, 
upoważniające go do objęcia urzędów kościelnych, choć nie wystarczające do spra-
wowania liturgii. Z kariery duchownej mógł jeszcze w każdej chwili zrezygnować  
i powrócić do życia świeckiego – co się też ostatecznie stało. Tymczasem zabiegał  
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o stanowisko przynoszące dochód, aby móc spokojnie zająć się pracą literacką.  
4 lutego 1564 roku dzięki łasce królewskiej Jan Kochanowski został przyjęty do 
grona kanoników katedralnych w Poznaniu jako prepozyt, czyli proboszcz kate-
dralny. Przypomnijmy, że z urzędem tym nie wiązały się żadne obowiązki duszpa-
sterskie (jakie spełniał w tamtej epoce pleban, a dziś – proboszcz). Prepozyt miał 
za zadanie reprezentować kapitułę na zewnątrz, wykonywać niektóre czynności 
liturgiczne oraz troszczyć się o właściwy przydział domów i dworów na Ostrowie 
Tumskim w Poznaniu. Kochanowski, tak jak wielu innych prepozytów, nie działał 
w tych sprawach osobiście, lecz za pośrednictwem opłacanych przez siebie wikariu-
szy, odprawiających liturgię oraz przez zarządców, tzw. „prokuratorów”, którymi 
w różnych okresach urzędowania poety byli: Albert Rudnicki, Jan Powodowski  
i Wincenty Kąkolewski. Ci właśnie prokuratorzy załatwiali sprawy urzędowe i ad-
ministrowali rozległym majątkiem, który stanowił uposażenie prepozyta. Na ma-
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jątek ów składało się sześć wsi w różnych okolicach Wielkopolski oraz dziesięciny  
z kilku parafii. Stolicą zespołu dóbr – tzw. „klucza” – był właśnie Kicin. Nie spo-
sób udowodnić, że poeta kiedykolwiek przyjechał do Poznania, nie da się jednak 
dowieść, że go tutaj na pewno nie było. Można więc przypuścić, choć z małą dozą 
prawdopodobieństwa, że kiedyś zajechał także do Kicina. Prokurator Jan Powo-
dowski, zarządca wielkopolskich posiadłości Jana Kochanowskiego, wielokrotnie 
wpłacał do skarbu koronnego podatki w jego imieniu. Na kwicie z dnia 27 marca 
1571 roku zapisał co następuje:

Oddałem dań Króla Jegomości [w] Warszewie uchwaloną, ze wsi probostwa po-
znańskiego Kiczyna: [z] śladów 5 po groszy 10, od śladu soleckiego jednego gr. l0  
i od półślada gr. 5, od zagrodników 4 po gr. 2, od dwu karczm ręcznych po gr. 12. 

Jan Kochanowski wybrał jednak ostatecznie karierę świecką, a nie duchowną. 28 
maja 1574 roku Jan Powodowski w imieniu poety złożył przed biskupem poznań-
skim pisemną rezygnację z posiadanych prebend, w tym i z Kicina. Ostatni proku-
rator, Wincenty Kąkolewski, dnia l czerwca zrzekł się w imieniu Kochanowskiego 
prepozytury na rzecz Jana Powodowskiego. Komentuje Mirosław Korolko, znany 
badacz literatury: 

Tak zakończył się przeszło dziesięcioletni okres proboszczowania czarnoleskiego 
poety; zapewnił mu on przede wszystkim materialną niezależność, a dzięki niej 
swobodę wyboru życiowej drogi i warunki do uprawiania literatury. Kochanowski 
w czasie gdy władał Kicinem, pracował nad przekładem Psałterza.

Misteria 

Kościół kiciński słynie z przedstawień i koncertów. W końcu lat 90 powstały w pa-
rafii dwie wspólnoty - „Agape” i „Ave”. „Ave” organizuje muzyczną oprawę liturgii,
świąt i festynów parafialnych. Na jej zaproszenie przybywają tu często znani muzy-
cy. W Niedzielę Palmową 1998 roku wspólnota „Agape” przygotowała „Misterium 
Męki Pańskiej” w opracowaniu i reżyserii Ewy Mazur. W przedstawieniu udział 
wzięło ponad czterdzieści osób. Rok później obył się już cały cykl: „Misterium 
Wcielenia” „Misterium Życia i Nauczania” „Misterium Męki Pańskiej”, „Miste-
rium Zmartwychwstania”. Wkrótce w poznańskiej galerii „U Jezuitów” otwarto 
wystawę artystycznych fotografii Zygmunta Gajewskiego, dokumentujących te
spektakle, później zaś „Agape” wydała na ich podstawie album „Misterium Zba-
wienia”, dedykowany Janowi Pawłowi II. W tym samym roku pani Ewa Mazur 
rozpoczęła przygotowania do Jubileuszu 250-lecia budowy kościoła w Kicinie; nie-
stety, złożona ciężką chorobą, zmarła jesienią 2000 roku. „Agape” i „Ave” nadal 
działają, rozpoczęte dzieło trwa i rozwija się. Misteria kicińskie oglądać można co 
roku w Niedzielę Palmową. 
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4. Kiszkowo

Dzieje: rycerze, kowal i czarownice 

Kiszkowo jeszcze sto kilkadziesiąt lat temu było miastem. Wymieniano je na-
wet pośród ważniejszych osad w Wielkopolsce; słynęło też i słynie z cudownego 
obrazu Matki Boskiej. Ma niewielki, sympatyczny, ocieniony drzewami ryneczek, 
położony na skłonie pagórka. Modrzewiowy kościół stoi na sąsiednim placu, na 
wzniesieniu, które zewsząd opada ku polom i łąkom. Przyjezdni muszą wstępować 
do Kiszkowa drogą, która prowadzi obok kościoła, toteż wstępując – mają wraże-
nie zdobywania małego szczytu, na którym wznosi się kościelna wieża. Urokliwa 
plebania, obszerna i piękna, niemal większa od świątyni, pozostaje w jej cieniu 
– położona nieco niżej, na skraju dawnego miasteczka. Łączy ją z kościołem mały 
mostek i schodki. 

Kiszkowo pojawia się w źródłach w roku 1382. Było wówczas własnością rodu 
Nałęczów, którzy już wcześniej – może nawet w XIII wieku – erygowali tu kościół 
parafialny pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. W roku 1397 Kiszkowo sta-
ło się przedmiotem sporu pomiędzy sędzią kaliskim Mikołajem Chwałkowicem 
z Wenecji – Nałęczem – a jego siostrą Małgorzatą Dobrską. Sąd oddalił jednak 
roszczenia Małgorzaty. W pierwszych dziesięcioleciach XV wieku, już jako mia-
sto, dostało się w ręce rodu Korzboków-Kiszkowskich, a potem często odmieniało 
właścicieli. Należało kolejno do Niemojewskich, Bojanowskich, Radzimińskich, 
Zastrowów.

Z jego dziejami wiąże się szereg ciekawych historii i anegdot. Posiadając prawa 
miejskie, miało oczywiście i sąd, który mógł ferować wyroki śmierci. Był to jeden  
z przywilejów „miasta pełną gębą”. O sądach kiszkowskich opowiadano, że właśnie 
one dały podstawę do popularnego niegdyś w Wielkopolsce powiedzonka „ślu-
sarz zawinił, kowala powiesili”. Podobno pewnego razu tutejszy ślusarz popełnił 
śmiertelne przestępstwo. Był to jedyny przedstawiciel swego fachu w promieniu 
wielu mil. W mieście mieszkało za to dwu kowali. Sędziowie kiszkowscy uznali 
za niewłaściwe pozbywać się cenionego rzemieślnika i zamiast niego, dla równego 
rachunku,  nakazali powiesić jednego z kowali. 
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Gorsza, bo prawdziwa anegdota sądowa dotyczy wieku XVIII. Otóż 30 wrze-
śnia 1761 roku sąd w Kiszkowie skazał na spalenie na stosie kilka kobiet oskarżo-
nych o czary. Ponoć inne okoliczne sądy odmówiły rozpatrzenia tej sprawy. Wyrok 
wykonano, gdyż posłaniec biskupa, który zamierzał ukrócić zabobonny proceder, 
przybył zbyt późno. Trzeba tu zaznaczyć, że procesy o czary były w epoce nowo-
żytnej powszechne w całej Europie, tak protestanckiej, jak katolickiej. W stuleciu 
XVIII władze kościelne silnie przeciwstawiały się sądzeniu „czarownic”. Jednak lu-
dowy zabobon był silniejszy – również i dlatego, że wiele osób faktycznie uprawiało 
wówczas „czary”. Zresztą i dziś osoby takie nietrudno znaleźć.

Pilawa

Od zewnątrz kościół w Kiszkowie niczym szczególnym się nie wyróżnia. 
Owszem, jak na drewnianą świątynię jest dość obszerny i ma w miarę wysoką 
wieżę, ale to nic dziwnego – był w końcu farą miejską, musiał pomieścić sporo 
wiernych, a przede wszystkim sprostać ambicjom fundatorów i poważnych obywa-
teli. Przypatrzywszy się bliżej, spostrzeżemy jednak pewną osobliwość: oryginal-
ny, dziwnej formy krzyż, wieńczący wieżę. Spoglądając nań, osoby zorientowane 
domyślą się od razu, że znalazł się na tym miejscu dopiero w XVIII wieku. Jest 
bowiem typowo barokowym konceptem. Przed okresem baroku niewielu pozwo-
liłoby sobie na igranie z najświętszymi symbolami i łączenie Krzyża Pańskiego  
z prywatnym godłem. Na szczycie wieży widzimy herb Pilawa, czy raczej samą jego 
„figurę herbową”, to jest godło, które powinno być umieszczane na brakującej tu-
taj tarczy. Przypomnijmy – słowami staropolskiego heraldyka Kaspra Niesieckiego 
– jak Pilawa ma wyglądać:

Półtrzecia krzyża białego w polu błękitnym, tym kształtem  
powinno być ułożone, że ostatniego od dołu z lewej strony  
tarczy tylko połowa, a nad koroną pięć piór strusich. 

Koncept zastosowany w Kiszkowie polega między innymi na tym, że „pole błękit-
ne” zostało zastąpione przez błękitne niebo. Na pewne usprawiedliwienie takiej 
uzurpacji – powieszenia prywatnego herbu na świątynnej wieży – można przyto-
czyć szlachetną legendę herbową, która wywodziła godło od walecznych czynów 
niejakiego Żyrosława, pierwszego z Pilawitów. Podczas jednej z wojen pomiędzy 
Polakami a pogańskimi Prusami, w bitwie pod Piłą, miał on bronić krzyża chrze-
ścijańskiego. Inną nieco, choć może bardziej malowniczą wersję podał Wacław 
Potocki, który pogańskich Prusów pomieszał z chrześcijańskimi Krzyżakami,  
a księcia Bolesława Kędzierzawego uczynił królem – i nakazał swemu bohaterowi 
nie bronić, lecz właśnie atakować chorągwie  naznaczone krzyżem:
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Pilawa albo Piła, szlachty polskiej znaki, 
Których przodek, odważnie bijąc się z Krzyżaki 
Dwie im całe chorągwie w boju i pół trzeciéj 
(Bo druga połowica od szable odleci) 
Wydarłszy, skoro sam krwią wiarołomną spłynął, 
Pod nogi je królowi swojemu rozwinął. 
Bolesław Kędzierzawy natenczas pod Piłą, 
Miastem pruskim, Krzyżaków wielką gromił siłą... 
Wacław Potocki, Poczet herbów

Wiemy, że obecna świątynia powstała w roku 1733, a konsekrowana zosttała  
w 1749 roku. Wzniesiono ją z fundacji księdza proboszcza Jana Wypijewskiego.  
W momencie budowy arcybiskupem gnieźnieńskim, a zatem prymasem, był już 
od dziesięciu lat Teodor Potocki (1664-1738) herbu Pilawa. Czy tylko szacunek dla 
pasterza stał się powodem umieszczenia jego herbu na wieży, czy też może Teodor 
Potocki po prostu dofinansował wzniesienie kościoła? Znamy go z licznych, wiel-
kich inicjatyw budowlanych. 

Nawa, prezbiterium i sanktuarium

Od 1982 roku wnętrze kiszkowskiego kościoła utrzymane jest w barwach natu-
ralnego drewna, co od razu pozwala zauważyć na tym jednolitym tle najważniejsze 
punkty: trzy ołtarze, arkadę prowadzącą do kaplicy oraz osiemnastowieczną am-
bonę i młodszą o stulecie chrzcielnicę. Te dwie ostatnie, wzajemnie „kompatybil-
ne”, wykonane jakby „do kompletu” i zawieszone naprzeciw siebie, strzegą wejścia 
do prezbiterium. W prezbiterium zaś króluje osiemnastowieczny, cudowny obraz 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Matki Boskiej Piekarskiej; typ ów popu-
larny był w Polsce od XV stulecia. Obraz jest zakryty srebrną sukienką i otoczo-
ny licznymi, starszymi i młodszymi wotami; sam ołtarz składa się z fragmentów  
z różnych epok. 

Idąc ku głównemu ołtarzowi, stajemy nagle wobec drugiej Matki Pana – od-
słania się przed nami kolejny, tym razem późnobarokowy ołtarz w przepełnio-
nej światłem kaplicy, nakrytej pozornym, deskowym sklepieniem. Stoi tu nie-
wielka, lecz przejmująca, śnieżnobiała Pieta z II połowy XVII wieku, pochodząca  
z kościółka Świętej Trójcy, rozebranego w XIX wieku. Tego rodzaju figury Marii
Panny z martwym ciałem Syna na kolanach pojawiły się w Europie około 1300 
roku i szybko zyskały wielką popularność, wespół z innymi, tak zwanymi „przed-
stawieniami dewocyjnymi”. Nie wiadomo, czy pomysł pierwszej Piety wzięł się  
z traktatów, opisujących Zdjęcie z Krzyża i lament Matki Boskiej nad Jej umarłym 
Synem, czy też został niejako „wyabstrahowany”, jakby automatycznie „wycięty” 



- 129 -- 129 -



- 130 -- 130 -

z dużych, rzeźbiarskich cyklów Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, jakie już 
wcześniej znano.

Niegdyś jednak kaplica mieściła główne sanktuarium i może – zamiast Piety 
– obecny cudowny obraz. Kaplica ta jest też zarazem nekropolią tutejszych dziedzi-
ców, spoczywających w krypcie. Budowa kaplicy miała nastąpić jako wotum dzięk-
czynne za uzdrowienie właściciela Kiszkowa, Łukasza Niemojewskiego. Renowacja 
budowli w 1747 roku, z funduszów kolejnego dziedzica, Franciszka Bojanowskiego, 
bywa wiązana z powstaniem obecnego, cudownego obrazu, który miałby zastąpić 
jakiś jeszcze wcześniejszy, cudowny wizerunek. Stara kiszkowska pieśń, opubliko-
wana przed stuleciem przez Sadoka Barącza, powiada:

Boska świątyni, którą mistrzyni 
Pocieszycielka dziedziczy, 
Świadczy i głosi, prawdę roznosi, 
Że cudów nie mało liczy. 
Łukasz Niemojewski powie,  
Że on pierwszy swoje zdrowie 
Z rąk Maryi bierze 
Przy świętej ofierze; 
Kaplicę bogaci 
Ku ozdobie braci 
Pocieszenia Maryi.

Schorzałych wiele w tym tu kościele 
Na swem zdrowiu ocaleni, 
Słabych nie mało świadectwo dało, 
Iż stąd byli pocieszeni. 
Dziś wszyscy składajmy głowy 
Pragnąc sercem, mówiąc słowy: 
Miej nas w Twej obronie, 
Niech na Twojem łonie 
Wszystkie nasze sprawy, 
Potoczne zabawy 
Wieczne mają dziedzictwo.

Na ścianie prezbiterium dostrzeżemy renesansowy krucyfiks, ten pewnie, 
który kiedyś stał na belce tęczowej. Wszystkie pozostałe ołtarze, malowidła i pła-
skorzeźby są już znacznie późniejsze. Zdaje się nawet, jakby pochodziły z jednego 
czasu, jakby zakupiono je „od jednego rzutu”. Zdradzają gust późnego wieku XIX, 
który chętnie widział „słodkie” naśladownictwa artystów renesansu. Stąd w eklek-
tycznych ołtarzach bocznych wielkie obrazy świętego Józefa i Serca Jezusowe-
go, ale przede wszystkim antependium ołtarza głównego – rzeźbione, naśladujące 
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kompozycję Ostatniej Wieczerzy Leonarda da Vinci; i owalne Przemienienie 
Pańskie nad Pietą w kaplicy – naśladownictwo popularnego dzieła Rafaela Santi. 

Święty Jan Chrzciciel 

Gust „renesansowy” przedłużyła ostatnia artystyczna inwestycja, czyli ufundo-
wanie obrazu Chrztu Chrystusa w Jordanie, który zasłania cudowny wizerunek 
Maryi w głównym ołtarzu. Płótno z 1999 roku naśladuje obraz włoskiego mistrza, 
Piera della Francesca (ok. 1416-1492). Warto uprzytomnić sobie, że jest to w zasa-
dzie jedyne (jeśli nie liczyć drobnej figurki na chrzcielnicy) przedstawienie głów-
nego patrona tej świątyni, świętego Jana Chrzciciela, ostatniego proroka Starego 
Testamentu i pierwszego świętego Nowego Testamentu. Podczas chrztu Chrystusa 
święty Jan odegrał swoją główną, życiową rolę, której też zawdzięcza swój przydo-
mek. Tak wyglądało to wedle opisu świętego Marka (Mk 1, 4-11):

Wystąpił Jan na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grze-
chów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz mieszkańcy Jerozolimy 
i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. 
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a ży-
wił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy 
ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemyk u 
Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem 
Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął 
od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał roz-
wierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba 
odezwał się głos: „Tyś jest syn mój umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.  
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5. Łagiewniki  kościelne

Dzieje i nagrobek

Łagiewniki były niegdyś wsią służebną, której mieszkańcy wyrabiali łagwie 
– naczynia z kory lub skóry. Później należały do rycerskiego rodu Sulimów, aby na 
wieki XVI i XVII trafić w ręce Latalskich. Zapewne na przełomie XIV i XV stu-
lecia Sulimowie ufundowali tu kościół Bożego Ciała i Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny oraz uposażyli parafię, wyciętą z obszaru sąsiedniej parafii Sławno.
Właścicielem wsi był wtedy Mikołaj Strzeszkowic, skarbnik i oficjał gnieźnień-
ski, czyli zarządca dóbr biskupich, którego aktywny żywot zamyka się w latach 
1383-1418/19. W 1415 roku źródła zanotowały, że mieszkał tu wikary, a proboszcz 
Marek pojawia się w dokumentach od roku 1420. Wezwanie Bożego Ciała to znak 
czasu – w tych samych latach, po cudzie znalezienia Trzech Hostii na podmiej-
skich Błoniach, Władysław Jagiełło ufundował w Poznaniu kościół Bożego Ciała. 
Już wcześniej świątynie pod tym wezwaniem powstały w Krakowie i Wrocławiu. 

Sulimowie wydali szereg rycerzy i kapłanów, którzy zrobili lokalne kariery jako 
kasztelanowie bądź kanonicy katedralni. Natomiast Latalscy przeszli na protestan-
tyzm. Toteż od połowy XVI do połowy XVII wieku kościół należał do braci cze-
skich. Po Latalskich pozostała jedna, bardzo uszkodzona, renesansowa płyta na-
grobna, którą jeszcze niedawno można było oglądać na przykościelnym cmentarzu, 
a dziś oddana została do muzeum. Pierwotnie musiała znajdować się w kościele, 
ponad grobami kolatorów. Widnieje na niej postać rycerza w pełnej zbroi i nie do 
końca czytelny napis, który głosi, że pochowany tu został zmarły w 1556 roku Je-
rzy(?) Latalski, kasztelan Lądzki. 

Obecny kościół wzniesiono w błogiej epoce króla Augusta III Sasa w roku 1741, 
staraniem proboszcza Śliwińskiego. Niewiele późniejsza jest wolno stojąca dzwon-
nica, w której zawisł dzwon z roku 1749. Już nie tak dawno, najdalej w XIX wieku, 
nastąpiła ostatnia znacząca zmiana w wyglądzie kościoła: sporządzono nowe ramy 
okienne, a wieloboczne zamknięcie prezbiterium zostało odcięte prostą ścianą, wy-
dzielającą zakrystię. Niegdyś zapewne mieściła się ona w jakiejś odrębnej przybu-
dówce. 
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Sufit

W Łagiewnikach, przekroczywszy drzwi nawy, trzeba od razu spojrzeć w górę. 
Choć bowiem sufit jest najmłodszy z całego kościoła, bodaj najbardziej przykuwa
uwagę. Na dziesięciu kolejnych panneaux – dziewięciu w nawie i jednym w prezbi-
terium – współczesny dekorator wykonał cykl prostych malowideł, ściśle powią-
zanych z wezwaniem parafii: Bożego Ciała. Są to jedyne ścienne malowidła, jakie
możemy tu oglądać, gdyż w 1981 roku ściany odarto z ordynarnej olejnicy i od-
tąd emanują pięknem czystego drewna. Jak podejrzewam, kompozycję malowideł 
określił ówczesny ksiądz proboszcz, korzystając z doświadczeń malarza; ich dzieło 
wpisuje się dobrze w „parafialny” styl dekoracji, znany nam dobrze z niedawnych
dziesięcioleci, a który na naszych oczach zamiera i niknie. Przede wszystkim jed-
nak malowidła zostały doskonale dopasowane do pozostałych, starszych wyobra-
żeń. Całość składa się na artystyczny „wykład” o męczeńskiej ofierze Chrystusa,
prowadzącej ku Odkupieniu i Eucharystii. W tej Ofierze nieustannie towarzyszyła
Synowi – Jego Matka. 

Dziewięć panneaux sufitu tworzy trzy symetryczne rzędy po trzy obrazy. Po-
środku nawy, na centralnym panneau, króluje – doskonale znany tradycyjnej ikono-
grafii – Baranek Apokaliptyczny. Oznacza on Jezusa Chrystusa, a właściwie jest 
Jezusem Chrystusem, który został za nas zabity jak „Baranek prowadzony na rzeź”. 
O Nim to Jan Chrzciciel powiedział: „Oto Baranek Boży” (J 1,29). Toteż Baranek 
ma Chrystusowy nimb i chorągiew Zmartwychwstania z czerwonym krzyżem.  
W Apokalipsie świętego Jana, która za pomocą niejasnych, niesamowitych obra-
zów opowiada o czasach ostatecznych, Chrystus-Baranek po kolei otwiera siedem 
pieczęci zamykających Księgę wyroków Bożych (Ap 5, 1; 6, 1):

I ujrzałem po prawej dłoni Zasiadającego na tronie księgę zapisaną  
wewnątrz i na odwrocie opieczętowaną siedmioma pieczęciami (...)  
I ujrzałem: Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci.  

Przed Barankiem, na poprzednim panneau, tuż nad wejściem do nawy, widnieje 
monogram Maryi, a za Barankiem, przed wejściem do prezbiterium – monogram 
Chrystusa „IHS”, umieszczany zazwyczaj na Hostii. Wchodzimy więc do Kościo-
ła przez Maryję, Bramę Nieba – tak jak Chrystus przyszedł przez Nią na ten świat. 
Natomiast do wielkich tajemnic, ku Jego Przemienionemu Ciału – w prezbiterium 
– prowadzi nas już On Sam.

Że tak można myśleć o znaczeniu całej polichromii, potwierdzają boczne panne-
aux. Po obu stronach maryjnego monogramu widzimy winne grona i kłos zboża, 
czyli przedmioty jak najbardziej doczesne i naturalne, wedle słów liturgii – „owoce 
ziemi i pracy rąk ludzkich”. Za to na wysokości Baranka dwa panneaux przed-
stawiają odpowiednio: gorejące Serce Pana Jezusa w ciernistym wieńcu Męki  
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i takież, gorejące Serce Marii w wieńcu z białych róż. Potrzeba było przecież Ofia-
ry, aby chleb i wino przemieniły się. Oznaczają one Mękę – ofiarę  Chrystusa,
aczkolwiek Maryja miała w Niej również ważny udział. Stąd Jej monogram i Jej 
serce. Dalej, na końcu nawy oglądamy na suficie obie, przemienione już posta-
ci Eucharystii – monstrancję z Ciałem Chrystusa i kielich z Jego Krwią. Sufit 
w prezbiterium ukazuje i kielich, i Hostię w świetlistej glorii; wokół nich kłębią się 
główki adorujących je aniołków. 

Ołtarze, rzeźby, obrazy

Śledząc panneaux sufitu podeszliśmy aż na kraniec nawy, spójrzmy więc niżej,
na stojące tu ołtarze i na ściany. Dawny, siedemnastowieczny krucyfiks – może  
z belki tęczowej, która znikła? – zawędrował na północną ścianę prezbiterium. Dwa 
inne, o sto lat wcześniejsze późnorenesansowe krucyfiksy wiszą nad wejściem do 
kościoła i w kruchcie. Natomiast w głównym, późnobarokowym ołtarzu, otoczone 
białymi rzeźbami aniołów (jeden z nich, stojący poza ołtarzem, dźwiga chrzciel-
nicę), widnieje stosunkowo nowe, dziewiętnastowieczne malowidło Ostatniej 
Wieczerzy. Malarz, zainspirowany jednocześnie Leonardem, rodzimym barokiem  
i stylem tak zwanych nazareńczyków (grupy niemieckich malarzy romantycznych), 
ukazał kilka momentów historii świętej naraz. Jezus w kapłańskim geście błogo-
sławieństwa rozłożył właśnie ręce nad kielichem i pateną, na której spoczywa chleb 
– tak jak dzieje się to podczas Mszy Świętej, co odpowiada relacji świętego Łukasza 
(Łk 22, 19-20):

Następnie [Jezus] wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał 
im, mówiąc: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie 
na moją pamiątkę!” Tak samo i kielich [wziął] po wieczerzy, mówiąc: „Ten 
kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana”. 

O ile gesty Chrystusa ukazane na malowidle odpowiadają momentowi Przeistocze-
nia chleba i wina, to postaci uczniów przyjęły pozy jakby o chwilę późniejsze. Są 
one reakcją na słowa Jezusa, wypowiedziane zaraz potem: „Lecz oto ręka mojego 
zdrajcy jest obok mnie na stole”( Łk 22, 21). Reakcję tę opisał tylko święty Jan; jej 
też poświęcił swój fresk Leonardo (J 13, 21-22):

Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: „Zaprawdę, zaprawdę  
powiadam wam: jeden z was mnie wyda”. Spoglądali uczniowie jeden  
na drugiego niepewni, o kim mówi.  

Obraz jest niezły, sprawnie malowany. Naśladuje, jak się rzekło, dzieło renesan-
su – łącząc je po trosze z barokową konwencją, z której wzięła się krwawo purpuro-
wa zasłona, teatralnie rozsunięta ponad zgromadzonymi Apostołami. Wzrusza nas 
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siwiutki święty Piotr po prawej stronie, który zaraz zacznie zapewniać Chrystusa, 
że nigdy się go nie zaprze; wzrusza młodziutki, długowłosy święty Jan po lewej, za-
trwożony zapowiedzią śmierci Mistrza. Nie dziwi zdrada Judasza, który nie tylko od-
wrócił wzrok od Pana, ale stroni od całej reszty, siadłszy po przeciwnej stronie stołu,  
a ponadto jest rudy i trzyma w dłoniach worek z kasą Apostołów, którą, jak zapisał 
święty Jan, systematycznie okradał. Wymalowanie tych szczegółów nie jest oczy-
wiście zdobyczą łagiewnickiego malarza ani też samego Leonarda: należą one do 
wielkiej, tradycyjnej ikonografii chrześcijańskiej.

Ponad Ostatnią Wieczerzą widnieje niewielka święta Barbara, malowidło z tej 
samej epoki. Młoda dziewczyna niefrasobliwie stoi sobie z mieczem (którym ją 
ścięto) i kielichem Najświętszego Sakramentu w ręce. Ta bardzo popularna, wcze-
snochrześcijańska męczenniczka stała się patronką dobrej śmierci, a dobra śmierć 
– oznacza śmierć po przyjęciu wiatyku, czyli Najświętszego Sakramentu „na dro-
gę” („via” znaczy po łacinie „droga”). Proszono „na tę przeprawę”:

Barbaro Święta! Padamy przed tobą, 
Masz Boga pod Krwi i Ciała osobą, 
Daj nam w tę podróż święte posilenie, 
Pewne zbawienie. 

Starsze, barokowe wizerunki znajdziemy w ołtarzach bocznych. Tylko Mat-
ka Boska Częstochowska w ołtarzu po lewej stronie jest bardzo niedawnej daty, 
najdalej z XIX wieku. Prawdopodobnie jednak poprzednio znajdujący się tu obraz 
też ukazywał Maryję, jak sądzę – Matkę Boską Bolesną. Bowiem oba boczne oł-
tarze, tak jak ich obrazy powstałe niewiele lat po wybudowaniu obecnego kościoła  
(a zatem w wieku XVIII), zdają się dzielić świątynię na „część Jezusa” – południową,  
i „część Maryi” – północną, podobnie jak współczesne, omówione już malowi-
dła sufitu. Ołtarz lewy opowiada Jej rodowód – w górnym obrazie święta Anna 
trzyma na kolanach Dzieciątko, a obok niej stoi w panieńskim wianku młodziutka 
Maria Panna. Takie przedstawienie zwiemy obrazem świętej Anny Samotrzeciej. Po 
bokach znajdują się zapewne figury Joachima i Anny, rodziców Marii. Natomiast 
w dolnych kondygnacjach obu ołtarzy znajdziemy figury czterech ewangelistów. 

Najstarszy spośród obrazów, malowany na desce, znajduje się w prawym bocz-
nym ołtarzu. Jest to piękny wizerunek Chrystusa w typie Ecce Homo („Oto Czło-
wiek”). Słowa te padły z ust Piłata, który pragnął Jezusa uwolnić, ukazując Jego 
cierpienie Żydom. Widzimy tu Mesjasza w purpurowym płaszczu i koronie ciernio-
wej, jako Króla. Rzymscy żołnierze, zakładając Nań ten strój, chcieli Go wyszydzić 
– a nieświadomie potwierdzili tym gestem Jego monarszą godność (J 19, 1-6):

Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze, uplótłszy 
koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. 
Potem podchodzili do Niego i mówili: „Witaj, Królu żydowski!”.  
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I policzkowali Go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do 
nich: „Oto wyprowadzam go wam na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie 
znajduję w nim żadnej winy”. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie 
cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: „Oto człowiek”. 
Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: „Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!”  

Święty Mikołaj i trzech młodzianków

Ponad obrazem, w drugiej kondygnacji, widzimy płótno z rzadko u nas spoty-
kaną sceną z żywota świętego Mikołaja, biskupa Lyry. Popularność tego starożyt-
nego wyznawcy, który żył w IV stuleciu, zaowocowała w średniowieczu legendarną 
biografią. Wedle niej, Mikołaj wskrzesił trzech niewinnych rycerzy, straconych na
rozkaz cesarza. Polska barokowa pieśń głosi: 

Młodzieńcom odebrane życie,  
Niewinność gdy widzi, 
Mikołaj przywraca sowicie, 
 Tyrana zawstydzi.

Inna opowieść mówi o trojgu chłopiąt, zamordowanych przez podstępnego rzeź-
nika:

były raz sobie dziatki trzy  
po polach same sobie szły 
i do rzeźnika zaszły raz 
rzeźniku przenocujesz nas? 
wejdźcie ach wejdźcie proszę was 
wystarczy miejsca nam w sam raz

gdy tylko weszły dziatki trzy 
to wnet je zabił rzeźnik zły 
na kawałeczki pociął i 
włożył do beczki zasolił   

Po siedmiu latach do tego samego rzeźnika zaszedł święty Mikołaj. Okrutny 
rzeźnik zapragnął poczęstować go solonym mięsem, jednak biskup przeniknął ta-
jemnicę gospodarza, który przerażony uciekł. Cudotwórca zaś uniósł „palce trzy” 
ponad beczką:

dzieciątka które śpicie tam 
ja jestem święty Mikołaj 
wyciągnął święty palce trzy 
i wyszły z beczki dziatki trzy 
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powiada jeden miałem sen 
powiada drugi i ja też 
a trzeci im powiada tak 
ja chyba oglądałem raj

Saint Nicolas et les trois petits enfants. Przeł. JK

Tę właśnie końcową scenę mrocznej legendy widzimy na płótnie. Skądinąd 
można przypuszczać, że wybór akurat tego passusu z dziejów świętego Mikołaja 
pozostaje w związku z wezwaniem świątyni – Bożego Ciała. Dzieje niewinnych 
ciałek, przeznaczonych do spożycia, odkupionych i uratowanych przez Chrystusa 
za orędownictwem świętego biskupa w dziwny sposób łączą się z Najświętszym 
Sakramentem, czyli umęczonym Ciałem Chrystusa, które On sam dał nam jako 
pokarm. 
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6. Raczkowo

Dzieje

Kościół leży na wyniosłym pagórku, a właściwie na skarpie ponad bagnistą doliną 
rzeczki Wełnianki, górując nad parafialnym cmentarzem. Ksiądz Stanisław Kozierow-
ski domyślał się, że pierwsi właściciele Raczkowa – ród Nałęczów – już w XIII wieku 
ufundowali tu kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Z początku
jednak wieś należała do klasztoru w Owińskach. Imiona jej świeckich dziedziców zna-
ne są począwszy od roku 1389, gdy dzierżył ją Trojan Grochoła Raczkowski. Natomiast 
najwcześniejsza wiadomość o kościele pochodzi dopiero z roku 1406 – urzędował tu 
wtedy proboszcz Wojciech. Uposażenie kościoła musiało być nawet spore, skoro w roku 
1437 pojawił się w źródłach altarysta Paweł, przypisany do altarii pod wezwaniem świę-
tej Doroty. W początkach XVI wieku ksiądz miał do dyspozycji dziesięcinę snopową ze 
dworu, dwa łany uprawne, dziesięciny i meszne z różnych gospodarstw w różnych miej-
scowościach. Potem wieś należała do różnych rodów, bywała też dzielona na tak zwane 
działy, a nazwiska Raczkowski, urabianego od nazwy posiadłości, używali niekiedy 
równolegle przedstawiciele różnych rodzin szlacheckich, między innymi Łodziów. W 
latach 1780-1782 stanął na miejscu starego obecny kościół. Fundusz na budowę lego-
wał Stanisław Miniszewski, a budowę przeprowadzili właściciele tutejszego majątku, 
zarazem kolatorzy – Ludwika Ostenowa i Wawrzyniec Loga, burgrabia wałecki. W la-
tach międzywojennych proboszcz tutejszy doprowadził do wzniesienia wielkiego domu 
parafialnego, który stanął po przeciwległej stronie drogi, obok pięknej, „dworkowatej”
plebanii. Obecnie proboszcz Raczkowa pełni zarazem funkcję proboszcza pobliskiego 
Jabłkowa, choć formalnie są to dwie różne parafie.

Złoty blask nawy i prezbiterium

Kościół w Raczkowie pogrążony jest w półmroku, rozświetlanym głównie kre-
mowo-złoto-zieloną polichromią ścian. Zdaje się, że malarz – który pracował tutaj 
niecałe czterdzieści lat temu – zapatrzył się na dekoratorów pobliskiego Jabłkowa, 
bo wykorzystał te same, nieco tylko uproszczone i jakby mniej swobodnie opraco-
wane motywy. Zmienił jednak zupełnie koloryt. A zatem, na obramieniach okien  
i na portalach widnieje mnóstwo luźno rozrzuconych, stylizowanych gałązek,  
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z których wyrastają pąki rozkwitłych kwiatów, a na balustradzie chóru – skrzyżo-
wane trąby lub liry w laurowych wieńcach.

Niczym zrodzony dla tych barw, przeglądający się w nich – stoi na belce tę-
czowej siedemnastowieczny krucyfiks, całkowicie pozłacany, jakby wręcz odlany 
ze złota, z podobnymi sobie, współczesnymi figurami Matki Boskiej i świętego 
Jana. Obecność tak pięknego krucyfiksu zapowiada najważniejszą, czczoną tutaj
cudowną figurę Ukrzyżowanego w głównym ołtarzu – o jej cudowności świad-
czą bardzo liczne, stare blachy wotywne. Blachy wzruszają swoją ludową nieporad-
nością, jak i wdzięcznością ludzi, którzy przez tyle wieków modlili się przy cierpią-
cym Panu Jezusie, pozostawiając cenne ślady wysłuchanych modłów. 

Boczne ołtarze

Wszystko, co poza tym obejrzymy, jest mniej cenne i młodsze, choć nie mniej in-
teresujące. Ołtarze ufundowano tu bądź poprzerabiano mniej więcej przed stu laty. W 
efekcie wokół starego, cudownego krucyfiksu stróżują święci Piotr i Paweł, nad nim 
zaś wygląda z drugiej kondygnacji – Matka Boska Częstochowska, podobna do tej, 
która stoi obok w feretronie. Natomiast w ołtarzach bocznych zadziwią nas wymyślną 
ikonografią obrazy zupełnie młode, wykonane w „słodkiej manierze” nazareńczyków.
Zwyczajny jest tylko wielki święty Józef w południowym ołtarzu, z Dzieciątkiem Je-
zus na ręku. Po przeciwległej stronie odpowiada mu scena Ofiarowania Różańca przez 
Matkę Boską i Dzieciątko świętemu Dominikowi i świętej Katarzynie ze Sieny. Pier-
wowzór tej kompozycji, namalowany w 1643 roku przez włoskiego, sławnego malarza 
Sassoferrato (to przydomek artysty, który właściwie zwał się Giovanni Battista Salvi, a 
żył w latach 1609-1685) – przechowywany jest w rzymskiej bazylice Santa Sabina. To 
główna świątynia dominikanów, przy której rezyduje generał zakonu. Trzeba wiedzieć, 
że modlitwa różańcowa spopularyzowała się w dzisiejszej formie w wieku XV, właśnie 
za sprawą dominikanów, którzy jej początki wywodzą od swojego założyciela, świętego 
Dominika Guzmana. Przy okazji spopularyzowali też legendę o wizji świętego Domi-
nika, ukazanej na obrazie, o którym mowa:

[Święty Dominik] w puszczę głęboką zaszedł i tam oddał się na modlitwę 
gorącą. Gdy całe trzy dni bawił się na tym, a podczas darniem i cierniem 
ciało swe okrutnie dyscyplinował [...], gdy już trzeciego dnia zemdlawszy 
upadł, przy zapaśniku mężnym stanęła Bogarodzica, a z nią śliczny orszak 
niebieskich Panien [...]. Synu mój miły [...] zalecaj i często opowiadaj Psał-
terz mój [...]. To rzekła i zaraz nauczyła go porządku mówienia Różańca 
[...]. Kazała mu po tym iść do Tuluzy, opowiadać na kazaniu Różaniec.

Mikołaj Janseniusz OP, Żywot wyznawce świetego Dominika, Zakonu 
Kaznodziejskiego fundatora, tłum. Fabian Birkowski OP, Kraków 1626
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Święta Katarzyna ze Sieny, nieobecna w legendzie, przedstawiona tu została do-
datkowo, jako najważniejsza święta żeńskiej linii zakonu. Ponieważ papież przyznał 
dominikanom swego rodzaju monopol na zakładanie i prowadzenie bractw różań-
cowych, obraz Sassoferrato, jak też inna, wcześniej znana wersja tego wyobrażenia 
(bez udziału świętej Katarzyny) były kopiowane i naśladowane w całej katolickiej 
Europie. 

W górnej części obu ołtarzy widzimy dwie sceny niezwyczajne, aczkolwiek  
z udziałem zwyczajnych, popularnych świętych. Są to dwaj męczennicy: święty 
Paweł i – jak podejrzewam – bodaj święty Wojciech, ukazani w momentach rzad-
ko przez sztukę podejmowanych. Święty Paweł błogosławi klęczącego u swoich 
stóp młodzieńca, gotując się na kaźń, której narzędzie – miecz – leży przed nim 
na ziemi, skrzyżowane z palmą, powszechnie przyjętym symbolem męczeńskiej 
śmierci. W przeciwległym ołtarzu Wojciech wraz z towarzyszami wypatrują za-
pewne nadchodzących oprawców, kierując wzrok w stronę widza. 

Mniej pompatyczny, drukowany obrazek, oprawiony w ramki, za szkłem, świeższej 
daty, bo bodajże przedwojenny – a zatem prawie już zabytkowy – ukazuje kolejną 
męczennicę, tym razem wczesnochrześcijańską, świętą Cecylię, patronkę muzyki 
kościelnej, grającą na organach, wedle starej pieśni:

Na organach, Cecylyjo, 
Wielbisz Boga i Maryją, 
Służysz w przedziwnej czystości 
W chrześcijańskiej pobożności.

Na ścianach nawy wisi seria kolorowych grafik Drogi Krzyżowej, jak podejrze-
wam – z lat siedemdziesiątych XX wieku. To jedyny „nowoczesny” akcent w tym 
staromodnym wnętrzu. 
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7. Rejowiec

Oś dziejowa: spór polsko-ewangelicki

Przejeżdżając przez Rejowiec główną, asfaltową szosą przecinamy go zarazem 
na pół wzdłuż ważnej, historycznej osi. Po jednej stronie, w polu, przy drodze, stoi 
sporej wielkości figura Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po drugiej – drewniany
kościółek. Kościół jest co najmniej dwustu-, jeśli nie czterystuletni, figura stulet-
nia. Świątynia i rzeźba długo patrzyły na siebie z pewnym dystansem, dyzgustem 
nawet, aż wreszcie im przeszło. 

W roku 1622 małopolanin Andrzej Rey, wnuk Mikołaja (poświęciłem mu 
osobny rozdzialik w części dotyczącej następnego kościółka), poślubił wielkopo-
lankę Zofię Latalską, dziedziczkę niedalekich Skoków. Państwo młodzi byli kal-
winami i mieli w planie wspierać religię reformowaną, toteż sprowadzili do swoich 
dóbr protestanckich osadników. Za miedzą, w Niemczech, szalała wówczas wojna 
trzydziestoletnia i nietrudno było zachęcić Niemców do osiedlenia się w spokojnej 
Wielkopolsce. W 1626 roku Andrzej Rey założył więc nową wieś Rejowiec i wybu-
dował pośrodku niej zbór dla kalwinów przybyłych z Brandenburgii. Wokół zbo-
ru, w koncentrycznych kręgach, wyrosły niemieckie gospodarstwa. Zbór był jed-
nak nie tylko chłopsko-niemiecki, ale i polsko-szlachecki. Na ścianach niewielkiej 
kruchty zobaczymy kilkanaście blach trumiennych z siedemnastego wieku, na 
których wymalowano polskie herby wraz z inicjałami ludzi, o których nic już nie 
wiemy: czytelne są między nimi Topór, Zaremba, Leliwa, Prawdzic. Może kiedyś 
jakiś badacz prześledzi genealogię polskich kalwinów – i okaże się wtedy, kto i co. 

Z czasem, gdy Wielkopolska dostała się pod władztwo pruskie, kalwini zlali 
się z nową falą osadnictwa niemieckiego i ulegli ewangelickiej większości, wiernej 
pruskiemu zaborcy. Wtedy podobno, w roku 1820, wystawiono obecny kościółek, 
wraz z wolnostojącą dzwonnicą. Taką datę nosi też blaszana chorągiewka na ko-
ścielnej sygnaturce. Nie do końca jest pewne, czy data owa oznaczała demontaż 
wcześniejszej świątynki, czy może tylko jej gruntowny remont. Możliwe, że wyja-
śnią to kiedyś dendrochronologiczne badania. 
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W końcu wieku XIX jakaś jedna czwarta spośród trzydziestu trzech gospo-
darstw w Rejowcu była w rękach polskich, na dodatek katolickich. Katolicy nale-
żeli do sąsiedniej polskiej parafii w Dąbrówce Kościelnej i co niedziela jechali lub
szli na mszę ośmiokilometrową dróżką „kościelonką”. Sąsiedzi patrzyli na siebie 
krzywo. Niemcy czuli się tu u siebie, denerwowały ich wszelkie katolickie mani-
festacje. A na dodatek w 1905 roku Polacy postanowili postawić w środku wsi po-
mnik Serca Jezusowego. Inicjatorem przedsięwzięcia był gospodarz Kurczewski, ale 
dzieło powstawało wspólnymi siłami, wbrew Niemcom, którzy podali inicjatorów 
do sądu, żądając usunięcia figury. W pierwszej i drugiej instancji wygrali, jednak
ówczesny proboszcz z Dąbrówki doprowadził sprawę aż do trybunału w Lipsku  
i ostatecznie żądania Niemców spełzły na niczym. Tymczasem nie ustawały pro-
fanacje. Do Pana Jezusa rzucano kamieniami, utracił lewą dłoń. Polacy wiedzieli, 
kto to robił – zapalczywi młodzieńcy z niemieckich gospodarstw. Podobno ginęli 
potem w dziwny sposób. Jeden zapadł na nieuleczalną chorobę, drugi dostał się 
pod pociąg, inny znowuż stracił władzę w nogach i „do śmierci chodził o kijach”.  
W sąsiedzkich rozmowach Niemcy przypisywali te nieszczęścia swoim bluźnier-
czym zamachom. Obecny ksiądz proboszcz zachowuje dotyczące tej sprawy relacje, 
składane przez wiernych na piśmie w parafialnym archiwum. Wreszcie przyszedł rok
1939. Figura Pana Jezusa została zburzona, ale zaraz potem – w roku 1945 – Niemcy 
uciekli przed frontem, a Pan Jezus, można rzec, powstał z martwych (w 1949 roku)  
i stoi do dziś. Polacy z początku chodzili na Mszę Świętą do sąsiednich parafii.
Dopiero 17 sierpnia 1947 roku zbór został oficjalnie poświęcony jako katolicka
świątynia pod wezwaniem Serca Jezusowego – filialny kościół parafii w Dąbrówce.
To tak, jakby figura po pół wieku patrzenia na kościółek, wreszcie w nim zamiesz-
kała. Niemniej po księdza trzeba było co dwa tygodnie jeździć końmi do Dąbrów-
ki. Dopiero od 1956 roku zamieszkał tu na stałe wikariusz. Długo nie udawało 
się przeforsować erekcji nowej parafii – komunistyczne władze nie zezwalały. Po-
wiodło się po kolejnych dwudziestu latach, w roku 1976, dzięki uporowi Prymasa 
Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponieważ dawną pastorówkę zaraz 
po wojnie upaństwowiono, przeznaczając ją na inne cele publiczne, trzeba było 
wybudować nową plebanię – została poświęcona rok później.

Nawa

Po przejęciu świątyni przez katolików można było powiedzieć, że jest w niej  
„pusto, jak w luterskim kościele”. Ewangelicy nie uznawali ołtarzy. Trzeba było 
„załatwić” kościelne sprzęty. Parafianie skwapliwie skorzystali z tak zwanej reroma-
nizacji kolegiaty kruszwickiej, z której konserwatorzy całkowicie wyprowadzili no-
wożytne wyposażenie. W ten sposób trafił do Rejowca niewielki, barokowy ołtarz,
w którym znalazł się nowy obraz Serca Jezusowego, uzupełniony o proste posągi 
świętych Piotra i Pawła. Zamiast bocznych ołtarzy wystarczyć musiał obraz Matki 
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Boskiej Częstochowskiej. Jednak wnętrze nie jest wcale zbyt „proste”. Dawny zbór 
ma bowiem empory wokół bocznych ścian, wsparte na sześciu potężnych słupach. 
Otaczając środek nawy, tworzą właściwie złudzenie bazylikowej przestrzeni, z wie-
loma nawami, a nawet jakby z transeptem, czyli poprzeczną nawą, oddzielającą 
właściwe prezbiterium. W 1955 roku dokonała się swoista „polonizacja” ścian zbo-
ru: zdarto stare tynki i spod polichromii wyjrzało modrzewiowe drewno. Jego za-
pach, solidność ścian i grubych filarów, prostota wyposażenia – to niepowtarzalny
urok Rejowca. 
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8. Skoki

Miasto na surowym korzeniu i legenda

Skoki powstały za przywilejem Kazimierza Wielkiego, wydanym dla rycerza 
Janusza Podleskiego, zwanego też Skockim, w roku 1367. Ich miejski herb – w polu 
błękitnym złota podkowa ze srebrnym krzyżem w środku – został uświetniony 
późną i bałamutną, za to bardzo romantyczną legendą. Otóż miało być tak, że 
dobry biały rycerz, konkurując oczywiście z rycerzem złym i czarnym, starał się  
o rękę pięknej panny, zamkniętej w tutejszym zamku. Aby ją zdobyć, należało 
przeskoczyć konno przez zamkowy mur. Rzecz jasna, że w konkurencji tej zwy-
ciężył rycerz dobry, a jego wspaniały skok został uwieczniony w nazwie miasta. 
Ponieważ zaś przy tej okazji rumak zgubił podkowę, zaś rycerzowi odłamało się 
zakończenie ostrogi w kształcie krzyża, umieszczono je w miejskim herbie. 

Tak naprawdę herb został przejęty od właściciela – Janusz Skocki pieczętował 
się Nowiną. Zaś co do nazwy, wedle państwa Zierhofferów nazwa Skoków – ist-
niejących wcześniej jako wioska – pochodzi od przezwiska ich pradawnego założy-
ciela, jakiegoś Skoka. Z kolei ksiądz Kozierowski podejrzewał, że może tu chodzić  
o „skok” strumienia, wodospad – bo faktycznie, Skoki leżą pomiędzy rzeczką Małą 
Wełną a jeziorami Skockim i Włókno. Podmokłe grunty kazały niegdyś budować 
domy wzdłuż jednej tylko ulicy, tak że plan miasteczka przypominał rozciągniętą 
groblę. 

Dzieje parafii: z rąk do rąk

Wróćmy jednak do rzeczywistego dziedzica Skoków, historycznego rycerza Ja-
kuba Podleskiego-Skockiego i do świeżo lokowanej mieściny, która nie miała nawet 
własnego kościoła, nie mówiąc o parafii. Dla porządnego miasta było to nie do przy-
jęcia. Skocki ufundował więc drewniany kościół, a biskup poznański Jan V Doliwa 
osobiście go poświęcił, powołując do życia parafię pod wezwaniem świętego Waw-
rzyńca. Sam dokument erekcyjny wystawiony został w Poznaniu dnia 9 grudnia 



- 162 -- 162 -



- 163 -- 163 -



- 164 -- 164 -

1373 roku. Rycerz Janusz uposażył parafię w łan roli we wsi Sarbia oraz w dziesię-
cinę ze swojego folwarku i miasta Skoków. Do tego biskup dołożył jeszcze należne 
sobie dziesięciny z gospodarstw chłopskich w Skokach i Żylicach. Niewykluczo-
ne, że przy tutejszym dworze istniała też kaplica, gdyż w XV stuleciu zanotowano  
w źródłach śmierć dworskiego kapelana. Nic więcej jednak o tej sprawie nie wiado-
mo. Miejskie życie miało chyba sporo dynamizmu, skoro w XVI wieku pojawiło się 
w kościele bractwo świętego Krzyża. 

Rozkwitowi Skoków w wieku XVI i XVII towarzyszyły dramatyczne chwile tu-
tejszej parafii. Ówcześni właściciele miasta, Latalscy, przyjęli religię reformowaną 
i pod koniec XVI stulecia oddali kościół braciom czeskim. Wobec tego w roku 
1597 biskup Łukasz Kościelecki przeniósł siedzibę proboszcza do pobliskiego Po-
trzanowa, gdzie wystawiono z tej okazji drewniany kościółek pod wezwaniem Mat-
ki Boskiej. Dopiero po wielu, wielu latach, w roku 1643 wyrok sądu trybunalskiego 
przywrócił własność skockiej świątyni katolikom. Odzyskany kościół oddano pod 
patronat świętego Mikołaja. Stało się to już po śmierci Andrzeja Reya, innowiercy 
i wielkiego sarmackiego polityka, który posiadł miasto jako mąż dziedziczki Zo-
fii Latalskiej. Tuż przed utratą zboru pochowano go tutaj, tak jak wcześniej jego
żonę. 

Po utracie kościoła bracia czescy przenieśli się do jednego z budynków dwor-
skich, wiodąc z luteranami gorszący spór o miejsce nabożeństw. Reyowie wystawili 
im wkrótce nowy zbór. Stało się to wprawdzie za zgodą króla, niemniej wbrew 
opinii okolicznej, katolickiej szlachty i wbrew przyjętemu prawu, które zabraniało 
wznoszenia nowych świątyń innowierczych. Toteż kolejny proces z roku 1719 na-
kazał zburzenie zboru braci czeskich, którzy na koniec tak stopnieli w liczbie, że 
reszta ich roztopiła się w gminie luterańskiej.

Spory o kościół i zbór mogłyby sugerować, że innowiercy byli w Skokach szcze-
gólnie prześladowani. Otóż sprawy miały się nieco inaczej. Skoki cieszyły się nie-
złą autonomią i przeżywały prawdziwy mały boom gospodarczy właśnie dzięki 
innowiercom, którzy mimo sporów z katolikami czuli się bezpiecznie, chronieni 
przez możnych współwyznawców – właścicieli miasta. W roku 1632 przybyły tu 
tłumy protestantów z Czech i Śląska, gdzie szalała wojna religijna; właściciel Sko-
ków Andrzej Rey założył wówczas dla nich tak zwane Nowe Miasto. Zaiste, Rzecz-
pospolita ze swoimi sądowymi kłótniami o świątynie – w porównaniu z Europą 
masowych mordów religijnych i płonących stosów – zdawała się krajem mlekiem  
i miodem płynącym. Dopiero gdy podczas „potopu” miasto poparło Szwedów (jak 
by nie było, braci w wierze), zaczęły się poważne kłopoty. Za zdradę obłożono Sko-
ki ciężką kontrybucją. Z drugiej jednak strony wojna nie umniejszyła, lecz powięk-
szyła grono bogatych mieszkańców. Wówczas bowiem spaliło się Leszno, „stolica” 
wielkopolskich innowierców i aż sto dwadzieścia rodzin braci czeskich przeniosło 
się z Leszna do Skoków, tworząc prężny, protestancki ośrodek. Ostateczne załama-
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nie prosperity nastąpiło podczas wojny północnej, za którą przyszła zaraza. Pod ko-
niec XVIII wieku Skoki liczyły niecały tysiąc obywateli – w większości Niemców 
i Żydów.

Po protestanckich właścicielach miasta – Latalskich, Reyach, Unrugach i An-
drzeju Twardowskim, w XVIII wieku nastąpili właściciele-katolicy – Raczyńscy, 
Rogalińscy, Świnarscy i Skoraszewscy. Musiało im być nieco nieswojo, gdy wi-
dzieli, że katolicki dom Boży, którego zostali kolatorami, jest drewniany i niewiel-
ki. Toteż w roku 1737 właściciel Skoków, Michał Kazimierz Raczyński, wojewoda 
poznański, wzniósł obecną, większą świątynię. Sygnałem ożywienia parafialnego
życia w tym czasie było powołanie w 1757 roku bractwa świętej Barbary.

Wyjątkowy kościół

Budowla jest dość ciekawa, nawet wyjątkowa, przynajmniej jak na polskie ko-
ścioły drewniane. Już na pierwszy rzut oka wyróżnia ją rzadka wśród takich świą-
tyń dwuwieżowa fasada. Niejednolity jest materiał – ściany wykonano w technice 
szachulcowej, z tak zwanego „pruskiego muru”, ale dolne kondygnacje wież i trój-
boczne zamknięcie zostały jednak w całości wymurowane. Patrząc na kościół od 
zewnątrz wydaje się, że – jak w Uzarzewie – mamy do czynienia z jednoprzestrzen-
nym, prostym, wielobocznie zamkniętym kościołem: prostopadłościenna bryła 
o wielobocznym zamknięciu nakryta jest jednym, wspólnym dachem. Dopiero 
wewnątrz przyjemnie się rozczarowujemy. Zamiast jednolitej, „stodolastej” prze-
strzeni objawiają się nam trzy nierównej wysokości nawy, rozdzielone cieniutkimi, 
smukłymi kolumienkami. Nawę główną nakrywa płaski sufit z malowanym plafo-
nem, nawy boczne zaś przykryte zostały półkolebkowym, pozornym sklepieniem  
z desek. Natomiast prezbiterium jest węższe od korpusu naw, tak jakby przedłu-
żało jedynie nawę główną, przez co zdaje się wysmukłe i eleganckie. Po jego oby-
dwu bokach pomieszczono, w dwu kondygnacjach: u dołu zakrystię i kruchtę, 
górą zaś – dwie przestronne empory, które otwierają się do wnętrza prezbiterium 
arkadami. 

Ołtarze, rzeźby, osobliwości

Najstarszymi zabytkami kościoła są dwa bardzo pięknie rzeźbione przedmio-
ty z marmuru chęcińskiego, pochodzące z końca epoki „protestanckiej”, czyli  
z I połowy XVII stulecia. Są to: czasza starej chrzcielnicy i płyta nagrobna Zofii
z Latalskich Reyowej. Ta ostatnia zaopatrzona jest w piękne, barokowe ornamen-
ty, elegancki napis epitafijny i – u dołu – czwórdzielną tarczę, na której widzimy
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herby: Prawdzic Latalskich, herb matki Zofii – Radwan Zebrzydowskich oraz her-
by babek: Grzymała i Nałęcz.

Ambona, używana dziś druga chrzcielnica i rokokowe balustrady empor po-
chodzą z czasu budowy obecnego kościoła lub są niewiele młodsze. Podobnie ma 
się rzecz z trzema późnobarokowymi ołtarzami, które niestety zostały mocno prze-
robione po 1947 roku. Zamykają one perspektywę trzech naw, a zobaczymy w nich 
obrazy o metryce raczej nie wychodzącej poza XX stulecie, chyba że okazałyby się 
bardzo przemalowanymi, starymi płótnami. W ołtarzu głównym widnieje Matka 
Boska Niepokalanie Poczęta. W nawie lewej, północnej, znajduje się obraz Matki 
Boskiej Wspomożenia Wiernych, inaczej Nieustającej Pomocy. W nawie prawej 
stoi ołtarz Pana Jezusa z obrazem Ukrzyżowanego. Podczas ostatniego remontu 
właśnie w mensie tego ołtarza odkryto zamurowany w butelce dokument, który 
włożyli tu poprzedni restauratorzy tuż po II wojnie światowej. Najbardziej „egzo-
tyczna” zdaje się jednak polichromia, wykonana w 50. latach XX stulecia na suficie
kościoła. Plafon środkowy, poniżej wielkiej postaci Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
ukazuje różne „stany” z epoki PRL, a pośród nich – żołnierza Ludowego Wojska 
Polskiego, który unosi rękę do przysięgi. To dzieło, jako że nie jest jeszcze zabytko-
we, ani też nie jest specjalnym artystycznym osiągnięciem, zostało skazane przez 
konserwatora na skucie. Zastąpi je niebawem nowa kompozycja. Z innych cieka-
wych zabytków można tu jeszcze obejrzeć żeliwną płytę pamiątkową, wmurowa-
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ną w ściany świątyni w dwustulecie odsieczy wiedeńskiej, czyli w 1883 roku. Jest 
to jedna z wielu identycznych płyt, jakie można zobaczyć w różnych świątyniach 
Wielkopolski. 

Niezwykła renowacja

Kościół w Skokach, jak każda drewniana świątynia, przeszedł już bardzo wiele 
remontów, podczas których „zmieniał skórę”. W opracowaniach podaje się daty 
1787, 1846, 1911 i 1946, przy czym w roku 1911 miano bardzo poważnie przero-
bić, czy nawet zupełnie na nowo wymurować zachodnie wieże. 

Ostatnio jednak parafia stanęła przed zupełnie nowym wyzwaniem. Kilka lat
temu okazało się, że ściany niedługo już wytrzymają. Cegły wypełniające drew-
nianą kratownicę wypadały, kruszyły się, a belki okazały się zmurszałe, zwłaszcza  
u podstawy. Zapadła decyzja: tymczasowo przenieść nabożeństwa do poewangelic-
kiego kościoła świętych Piotra i Pawła i rozpocząć kapitalny remont. Oznaczał on 
całkowitą rozbiórkę ścian i wybudowanie ich od nowa... bez ruszania samego wnę-
trza. To precyzyjne i niezwykle kosztowne przedsięwzięcie zostało już przeprowa-
dzone i czytelnicy mogą śmiało wybrać się do Skoków, aby podziwiać jego efekty. 
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Wiadomo, że do drewna potrzeba górali. Na jesieni 2005 roku pojawiła się  
w Skokach ekipa pana Józefa Paczki z Nowego Targu. Prace trwały od listopada 
do czerwca. Najpierw powstało specjalne rusztowanie, podpierające dach; później 
całkowicie usunięto ściany północną, południową i boczne ścianki prezbiterium. 
Pozostał więc tylko dach tudzież powietrze, pamiętające dawne kształty wnętrza. 
Tymczasem górale zmontowali na ziemi drewniane kopie barokowych kratownic, 
które przy pomocy dźwigu zostały podniesione i wsunięte pod oczekujące na ten 
moment krokwie starego dachu. Każdą ze ścian wsunięto w trzech kawałkach. Ta 
jakże widowiskowa operacja zgromadziła sporo ciekawych widzów. Ścianę północ-
ną postawiono zimą 4 lutego, południową 13 maja 2006 roku. Potem kratownice 
zostały uzupełnione cegłą  i staro-nowy kościół był gotów.

Jednocześnie toczyła się „operacja medialna”, która miała na celu zgromadzenie 
odpowiednich funduszy. Okazało się, że entuzjazm Skockich parafian wystarczył.
15 stycznia odbył się w hali widowiskowo-sportowej tutejszego gimnazjum wielki 
koncert kolęd, który trwał nieprzerwanie od godziny 14.00 do 21.30. Cały czas na 
widowni siedziało około tysiąca osób. Zmieniali się wykonawcy. Przede wszystkim 
były to amatorskie kapele utworzone ad hoc z tej właśnie okazji. Na koniec wystą-
piła z dobroczynnym koncertem Eleni. 

Podczas koncertu sprzedawano oryginalne cegiełki. Ksiądz proboszcz wpadł na 
pomysł, aby nie wyrzucać belek z rozebranych ścian, tylko pociąć je na kawałki 
i opakować, po czym sprzedać. Każdy z kawałków dawnej świątyni wyceniony 
został – w zależności od rozmiarów – na 20, 50 lub 100 złotych. Były też większe 
fragmenty zachowanej konstrukcji, które licytowano. Największy uzyskał cenę kil-
kuset złotych, na każdym zaś znajdowała się numerowana kartka z napisem:

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI 
stwierdzający oryginalność pochodzących z rozbiórki, 
pamiątkowych fragmentów osiemnastowiecznej 
(z roku 1737), drewnianej konstrukcji szachulcowej 
kościoła pw. Św. Mikołaja biskupa w Skokach 
[tu pieczęć okrągła parafii]  
Skoki, 15 stycznia 2006

Impreza przyniosła dochód ponad 18 tysięcy złotych. Zachęceni tym sukcesem 
parafianie podjęli na jesieni tegoż roku kolejne przedsięwzięcie podczas corocz-
nie obchodzonych Dni Skoków. Wydarzenie wsparł nawet Urząd Miasta i Gminy.  
W sobotę 23 września odbyły całodzienne zawody dla okolicznych zespołów piłkar-
skich, które wystąpiły na własny koszt. Po południu koncert dała Kapela zza Winkla. 
I tym razem dochód z biletów i sprzedaży cegiełek przyniósł podobne efekty. Doda-
jąc do tego dotację europejską – udało się sfinansować większość robót.
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Andrzej Rey

Gdy jechał Rey do Anglów przez Holendry, z gniewu 
Zabił Polak Holendra i przysądzon drzewu [tj. skazany na szubienicę] 
(Żadnego tamte prawa nie mają respektu); 
Widząc go, wyjachawszy rano z Utrajektu,   [z Utrechtu] 
Uchyliwszy firanka, wesołą posturą 
Rzecze do swych z karety: „Przecie naszy górą!” 
Wacław Potocki, Humor polski

Andrzej Rey z Nagłowic herbu Oksza (ok. 1584-1641), zapisany w powyższej 
staropolskiej anegdocie, choć mniej znany od swego dziada – poety Mikołaja – był 
osobistością nie mniej barwną i popularną. Jak inni Reyowie, wyznawał religię 
chrześcijańską mutacji kalwińskiej, a jako wielki pan roztaczał nad współwyznaw-
cami skuteczną opiekę. Był właścicielem i dobrodziejem Skoków tudzież Rejowca, 
ale przede wszystkim odegrał wielką, choć niespełnioną rolę na scenie polityki eu-
ropejskiej, na froncie – jeśli można tak rzec – katolicko-protestanckim. 

W politykę wplątał się już za młodu. Ojciec, Krzysztof Rey, wysłał go w ro- 
ku 1598 wraz z dwoma braćmi na protestanckie uczelnie w holenderskiej Lejdzie  
i Altdorfie, skąd Andrzej w roku 1606 przeniósł się wpierw do Gdańska, a rok
później do Saumur we Francji. Te ostatnie studia uzupełnił jeszcze wielkopańskimi 
kursami jazdy konnej w hippicznej akademii w Angers. Opublikował już wówczas 
swoje szkolne płody – dysertację De optima re publica i (również łaciński, oczywi-
ście) dyskurs o doradcach królewskich. Jego zainteresowanie polityką nie budzi-
ło wątpliwości, a przyszła kariera dyplomatyczna zdawała się nieuchronna. Jako 
kalwinista, dziedzic wielkiej fortuny i potomek zacnego rodu (choć nie magnat),  
a zarazem człowiek utalentowany i błyskotliwy – natychmiast przyciągnął uwagę 
protestanckich nauczycieli i mężów stanu. 

Jak wiemy, król Francji Henryk IV de Bourbon wstąpił na tron za cenę wyrze-
czenia się wiary protestanckiej. Jego rozgoryczeni doradcy-hugonoci nie zmienili 
jednak wyznania i nie zasypiali gruszek w popiele. Jednym z nich był Philippe du 
Plessis-Mornay, założyciel wspomnianej hugonockiej akademii w Saumur, autor 
znanych dzieł teologicznych. On to wpadł na pomysł wciągnięcia młodego Reya 
do dyplomatycznej intrygi, która miała na celu rozbicie sojuszu papieża z Habsbur-
gami, poprawę pozycji innowierców w Europie i zawiązanie międzynarodowej ligi 
protestanckiej. Sprzymierzonymi stronami w tej rozgrywce miały być z jednej stro-
ny Wenecja, a z drugiej Maciej Habsburg, obrany królem Czech. Zamierzano bo-
wiem wykorzystać animozje pomiędzy nim a cesarzem Rudolfem II Habsburgiem. 
W maju 1611 roku, zaopatrzony przez Mornaya w listy polecające, młody Rey wy-
ruszył do Włoch, Niemiec i na Morawy. Odbywał tam tajne konferencje ze zwo-
lennikami reformacji, książętami i doradcami władców, a do swojego mistrza słał 
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obszerne i pełne ciekawych obserwacji sprawozdania. Niemniej cały ten plan nie 
wypalił, a Rey po powrocie do kraju w roku 1612 zaniechał działalności publicznej 
i postanowił się ustatkować. Zamierzał za to przetłumaczyć jedno z dzieł Mornaya. 
Wymieniał listy z historykiem Jacques-Auguste de Thou, któremu dosyłać miał
materiały dotyczące rokoszu Zebrzydowskiego; korespondując zaś nadal z Mornay-
em podejmował u siebie młodego hugonota Henri de la Trémouille. Uczestniczył  
w życiu swojego kościoła, bywał na synodach. 

W roku 1622 poślubił córę innego protestanckiego rodu, Zofię z Łabiszyna
Latalską, kasztelankę nakielską, dziedziczkę Skoków. Wówczas dopiero osiadł  
w Wielkopolsce, w dobrach żony i stał się po trosze wielkopolaninem. Pod Skoka-
mi założył dwie nowe wsie, w których zamieszkali niemieccy osadnicy: Rejowiec 
i Niedźwiedziny. W 1626 roku ufundował dla nich w Rejowcu zbór luterański. 
Prowadził też proces o zbór Braci Czeskich w Ostrorogu. Był to dawny kościół 
parafialny, który katolicy gorąco pragnęli odzyskać. Z nowo mianowanym pro-
boszczem próbowali nawet opanować budynek jeszcze przed zapadnięciem wyro-
ku. Reprezentujący Reya jego brat Krzysztof stawił im opór na czele „uzbrojonych 
knechtów”. Dopiero w 1641 roku katolicki ksiądz proboszcz „nie żałując żadnych 
nakładów i narażając życie, kościół ten otoczony przez heretyków wojskiem, w to-
warzystwie kilku duchownych odebrał szczęśliwie”. 

Tymczasem w 1624 roku Andrzej Rey znów wystartował do wielkiej polityki. 
Tym razem z Wielkopolski, choć jego protektorem i głównym sojusznikiem zo-
stał litewski magnat Krzysztof Radziwiłł, też kalwinista. Rey, wybrany posłem na 
Sejm ze Środy, kierował miejscową opozycją, zyskując popularność wśród wiel-
kopolskich panów braci. Na sejmikach blokował zamiary dworu, zachęcał też 
innowierczą szlachtę w całym kraju do kandydowania na posłów. Wkrótce został 
sekretarzem królewskim i wtedy zbliżył się do królewicza Władysława. Kiedy zaś 
ten ostatni po śmierci swego ojca, Zygmunta III, wstąpił na tron – Rey stał się, 
obok Gerarda Denhoffa, jednym z jego najbardziej zaufanych doradców, „dwo-
rzaninem pokojowym”. Wiedział o wszystkich sekretnych zamiarach królewskich 
– w tym o planach wojny tureckiej. Służył królowi jako człowiek znający biegle 
francuski i niemiecki, zaufany tłumacz dyplomatycznej korespondencji, poseł. 
Towarzyszył królowi podczas wyprawy pod Smoleńsk i zastępował go podczas 
pogrzebu siostry Anny Wazówny w Toruniu (ponieważ pogrzeb odbywał się w 
protestanckim zborze, królowi-katolikowi nie wypadało pojawić się osobiście). 
Wystawny tryb życia pociągał za sobą ogromne wydatki, którym często nie po-
trafił sprostać. Z jednej strony popadał w długi – z drugiej, zyskiwał nowe dobra.
W 1634 roku zdobył intratne starostwo w podgórskiej Libuszy, gdzie też odtąd 
najchętniej przemieszkiwał.

Ale nade wszystko Rey forował kontrowersyjny pomysł ożenienia młodego mo-
narchy z kalwinką – królewną czeską i palatynówną reńską Elżbietą, siostrzenicą 
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króla Anglii Karola I. Taki innowierczy ożenek musiałby wywołać protest kato-
lickiej szlachty i hierarchii kościelnej w Polsce; z kolei europejskim i polskim pro-
testantom byłby niezwykle na rękę. Aczkolwiek również i część katolików sprzy-
jała temu projektowi z przyczyn politycznych. Jak jednak wiemy, król ostatecznie 
wybrał ultrakatoliczkę – Cecylię Renatę, Habsburżankę. Obarczył wówczas Reya 
bardzo niewdzięczną i niezwykle delikatną misją – poselstwem do Karola I i do 
Niderlandów. Miał przekazać zaproszenie na kontrowersyjne dla protestantów kró-
lewskie wesele z Cecylią Renatą i zarazem zatuszować zawód, jaki Władysław IV 
sprawił, porzucając starania o rękę kalwińskiej narzeczonej. Poza tym trzeba było 
uregulować sprawę nowych ceł na zboże, nałożonych na kupców holenderskich  
i angielskich, przybywających do Gdańska. 

Rey wyjechał „do Anglów” latem 1637 roku, co prawda nie „przez Holendry” 
(jak czytamy we fraszce Potockiego), tylko drogą morską przez Gdańsk i Kopen-
hagę, a dopiero po opuszczeniu Anglii wziął kurs na Niderlandy. Płynął otoczony 
orszakiem wybitnych polityków i szlachetnych młodzieńców. Niestety, jego misja 
skończyła się fiaskiem, a nawet upokorzeniem. Obrażony Karol I nie dopuścił go
nawet przed swoje oblicze. Tylko nieco lepiej poszło Reyowi w Holandii. Uzy-
skał posłuchanie u księcia Wilhelma Orańskiego, mógł też przedstawić Stanom 
holenderskim swoje poselstwo. Jednak czeska królewna nie przyjęła go, dając do 
zrozumienia, że nie chce nawet słyszeć o żadnych stosunkach z Polską. Rey miał 
świadomość, że nastąpił koniec jego politycznej kariery. Zresztą tak ze względu na 
nieudane poselstwo – jak na upływające lata. Dobiegał sześćdziesiątki, co na owe 
czasy oznaczało wiek bardzo zaawansowany. Powracając przez Gdańsk do kraju, 
pisał do Krzysztofa Radziwiłła:

Przyjechałem tu pożegnać Pana [króla], dwór i wszystkie przyja-
cioły, lecz osobliwie W[aszą] K[siążęcą] M[ość], bo już ni o czym 
nie chcę myślić, tylko o śmierci, a o spokojnym doma życiu.

Teraz znów przeniósł się do Skoków. Przeczucie nie omyliło go: umarł 11 listopada 
1641 roku, a pogrzebany został w skockim zborze (obecnym kościele katolickim 
świętego Mikołaja) kilka dni później, 19 dnia tegoż miesiąca, obok swojej małżon-
ki Zofii, którą pochował ponad dziesięć lat wcześniej.

W kościele w Skokach znajduje się nagrobek Zofii z Latalskich Reyowej i jakiś
drugi kamień nagrobny – niestety, nie wiadomo, czy jest to nagrobek Reya, bo na-
pisy na nim całkowicie się zatarły. Schyłek życia kalwińskiego polityka rozświetla 
za to prawdziwe arcydzieło sztuki – jego domniemany portret, namalowany przez 
Rembrandta. Łysy szlachcic polski w futrzanej czapie, w bogatym stroju, z kolczy-
kiem w uchu i z laską (poselską?) w ręce to, jak sądzą niektórzy, domniemany por-
tret Andrzeja, namalowany podczas jego pobytu w Niderlandach. Wiek, charakter, 
data rzeczywiście zgadzają się, aczkolwiek jest to, oczywiście, tylko hipoteza. 
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9. Sławno

Dzieje i droga

Właściwy kościół parafialny nie będzie nas tym razem interesował, choć me-
trykę ma szacowną. Sławno było rodową posiadłością arcybiskupa Henryka Kietli-
cza (+1219), który ofiarował je swojemu Kościołowi. Pomimo rozmaitych splotów
okoliczności wieś – sporadycznie uznawana za miasteczko – przez kilkaset lat była 
własnością duchowną, aż na koniec przeszła w ręce świeckie. Drewniany kościół 
w środku wsi spłonął w początku XIX stulecia i zastąpiono go wtedy murowa-
nym. Pomińmy go jednak – choć wart jest uwagi – i wstąpmy w las, już za samą 
wsią. Droga prowadzi w głąb i wzwyż, i nagle, w samym środku lasu wyłania się 
przed nami stroma góra, porośnięta – jeśli godzi się tak powiedzieć – grobowcami  
i zwieńczona omszałą, barokową świątynką o wieży z baniastym hełmem, krytą 
gontem. Jest to cmentarna kaplica świętej Rozalii. W dziwny sposób wezwanie zga-
dza się z otoczeniem, co zrozumiemy, gdy za chwilę zapoznamy się z legendą o tej 
świętej. Kościółek pachnie jak las, jest bardzo pusty – jak to cmentarne kaplice – i 
bardzo piękny. Powstał najpóźniej w 1785 roku, z fundacji proboszcza Józefa Stol-
zmana, który spoczywa w krypcie pod ołtarzem. Pod nawą towarzyszą mu trumny 
ostatnich dziedziców niedalekiego Zakrzewa – Chełmickich. Jeśli spojrzymy na 
podwaliny ścian i okienka krypt, zobaczymy, że użyto tu hojnie betonu – widomy 
znak remontu z 1930 roku. Wtedy też chyba starto ze ścian starsze polichromie (o 
ile w ogóle były) i wymalowano nowe, na tle surowego drewna. 

Róże i lilie w krysztale

Po pachnących belkach, wzdłuż krawędzi ścian, przez obramowania okien  
i portali, po belce tęczowej, po suficie – pną się girlandy zmysłowych, realistycznie
malowanych, białych i czerwonych róż i lilii. Za nimi płyną abstrakcyjne, zielono-
-błękitne fryzy z niby-ludowe rozety. Wszystko to oszczędne, delikatne, subtelne, o 
barwach matowych i zgaszonych. Tylko róże triumfalnie pysznią się, ale i one znają 
umiar. Więcej błękitu wybucha raz tylko, nad głównym ołtarzem, gdzie niebieska 
chmurka jest tłem dla ulatującej, białej gołębicy Świętego Ducha. 

Po obu stronach łuku tęczowego, w nawie – stoją dwa nowe ołtarze, właściwie 
złożone tylko ze skromnych, gipsowych figur ustawionych na tle neobarokowych,



- 178 -- 178 -

niemal niewidocznych, płaskich nastaw. Po lewej figura Matki Boskiej Niepo-
kalanego Poczęcia, po prawej postać świętej Tereski z wiązanką róż w ręce. Na 
wprost, pośrodku prezbiterium, stoi stary, barokowy ołtarz główny z XVIII wie-
ku, a w nim dziwny obraz z tego samego czasu. 

Na obrazie ni to siedzi, ni leży bezwładna, piękna panna o bladej twarzy i za-
mkniętych oczach, niby śpiąca, rzucona jak kwiat po przekątnej płótna. Na głowie 
ma bujny wieniec z róż, a w ręku trzyma bukiet lilii. U jej stóp – trupia czaszka. 
To osiemnastowieczny obraz świętej Rozalii. Ta sama Rozalia już jako figura, na
belce tęczowej, stoi w książęcej mitrze na głowie, trzymając w ręce czaszkę i kru-
cyfiks, w towarzystwie dwu puttów wspartych na czaszkach. W ten dziwny sposób
zajęła miejsce przeznaczone zwyczajowo dla Ukrzyżowanego, Którego na szczęście 
mimo wszystko dzierży przed sobą. Pomysł dziwny, trudno powiedzieć, czy pier-
wotny, czy później przypadkowo zaistniały.

Imię Rozalii uważano zawsze za połączenie Róży i Lilii, znaków duchowe-
go piękna i niewinności. Nieprzypadkowo też kaplica świętej Rozalii ukrywa się  
w lesie i nieprzypadkowo otacza ją cmentarz. Postać Rozalii jest bowiem jak naj-
bardziej odludna, „grobowcowa” i tajemnicza. Wychynęła z otchłani średniowiecza 
nagle, niespodzianie. Może była to Greczynka, a może Włoszka; nie wiadomo. 
Żyła ponoć w jaskini pod Palermo na Sycylii, w XII wieku. Potem opisywano ją 
bardzo bałamutnie, przypisując hrabiowskie pochodzenie. Polska pobożna pieśń 
wymyśliła coś jeszcze lepszego:

Przezacna Xiężna dziewica 
Rozalija pustelnica, 
Ze krwi Karola Wielkiego 
Cesarza chrześcijańskiego.

Pogardziła dostatkami, 
Dworem, Państwem, pieszczotami; 
Na pustynią się udała, 
Mieszkaniem jej była skała.

Tam jej z Chrystusem zabawa, 
Krynica, ziółka potrawa: 
Towarzystwo z Aniołami, 
Niebieskimi dworzanami.

Zmarła w swojej grocie i tam też miała swój niezwykły „grobowiec”:

Twoje zmarłe święte ciało 
Wielce dziwny pogrzeb miało, 
Spadające krople z skały 
Mocno go wskroś okowały.
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To właśnie widzimy na obrazie. Przyznajmy, że przypomina to troszeczkę baśń 
o Królewnie Śnieżce, zamkniętej w kryształowej trumnie. Podobno dopiero wiele 
stuleci później, 15 lipca 1624 roku, przypadkiem przechodzący kapłan zajrzał do 
jaskini:

Zatajona przez czas długi 
Trafunkiem boskiego sługi, 
Gdy się nabożnie przechodził, 
Wnet na to miejsce nagodził.

Oznajmij się Panno święta, 
Której dusza w niebo wzięta: 
„Tu moje ciało złożone, 
Rozaliji tak rzeczone”.

Ponad odnalezioną grotą świętej Rozalii koło Palermo zbudowano kościół; jest 
on aż do tej pory ośrodkiem żywego jej kultu. Rozalia słynie przede wszystkim 
jako orędowniczka przeciwko zarazie. Gdy w tym samym 1624 roku przeniesiono 
jej relikwie do katedry w Palermo, ustało grasujące w mieście morowe powietrze. 
Również polski lud uważał ją za „różę bez ostrości, / Pomoc w morowej przykro-
ści”. Nie byle jaka bywała to „przykrość”. Pieśń złożona ku czci świętej Rozalii nie 
tylko błaga:

Ratowałaś Sycyliją, 
Ratuj także Poloniją 
Od powietrza morowego 
I przypadku gwałtownego

– ale i jest okazją do odmalowania słowem okropności czasu epidemii, kiedy to 
ludzie „zapowietrzeni”, czyli zarażeni, bywali przez bojaźliwych bliźnich wygnani 
z miast i wsi –

Jako bydło umierają, 
W polach, w lasach się tułają 
Snać i pogrzebu nie mają, 
Ciała zwierze pożerają. 
Alboli tez osękami 
Ciągną w dół, także żerdziami.

Właśnie ta „morowa przykrość” legła u początku fundacji kaplicy w Sławnie. 
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10. Uzarzewo

Pejzaż, Pielgrzym i Marcinkowski

Uzarzewo leży pośród pofalowanych pól: pagórków i dolin, z rzadka porośnię-
tych drzewami, które nieopodal przechodzą w gęsty las. Na jednym ze wzniesień 
stoi dawny pałac Żychlińskich, otoczony parkiem i stawami, dziś – Muzeum Środo-
wiska Przyrodniczego i Łowiectwa Wielkopolski. Kilkaset metrów dalej, po prze-
ciwległej stronie drogi wznosi się świątynia. Dobudowana do niej od północy neo-
barokowa, grobowa kaplica dawnych dziedziców, zwrócona jest fasadą i wejściem 
ku pałacowi, jakby przypominała o łączności świata żywych i umarłych. Wokół 
rozciąga się przykościelny cmentarz, który od północy, już za otaczającym świą-
tynię murem przechodzi w zwykły cmentarz parafialny. Zwracają uwagę stojące
naprzeciwko wejścia do kościoła piękne, architektonicznie ukształtowane grobow-
ce Brodowskich, Frąckowiaków i Waligórskich. Od południa widać sympatyczną 
plebanię, w kształcie dworku ze staropolskim gankiem. Przy bramce, wiodącej do 
kościoła, wita nas samotny Pielgrzym, który najwidoczniej ze zmęczenia osłabł 
i osunął się na kolana, obejmując niewielki krzyż. Umieszczona na postumencie 
tablica deklaruje:

Pójdziem chętnie  
drogą krzyża 
Bo nas krzyż  
do Ciebie zbliża

Pierwowzór tej rzeźby, której repliki, odlewane w brązie lub cemencie, stoją na wie-
lu wielkopolskich cmentarzach – wyszedł spod dłuta Władysława Marcinkowskie-
go (1858-1947), jednego z najwybitniejszych artystów, jacy działali w Wielkopol-
sce na przełomie XIX i XX wieku. Ciesząc się europejskim uznaniem, położył też 
szczególne zasługi na rzecz sztuki prowincjonalnej. Proponowane przezeń masowe 
wzory choć w drobnej części wypierały seryjną produkcję fabryk niemieckich.
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Świątynia i parafia

Przeszedłszy mimo posągu Pielgrzyma, zwróćmy się ku kościołowi. Kościół 
świętego Michała Archanioła stał w Uzarzewie od XIII, a może nawet od XII wie-
ku; jego wezwanie należy do starych, archaicznych. Mijana przez nas w kruchcie 
kamienna kropielnica pochodzi może właśnie z tego czasu. Jednak w dokumentach 
kościelnych parafię wymieniono po raz pierwszy dopiero po połowie XIV stulecia.
Wieś należała wówczas do rycerskiego rodu Zarembów. W sąsiedztwie, w Rajsku, 
istniał przez kilka wieków drugi jeszcze kościół należący do parafii, filialny, pod
wezwaniem świętej Katarzyny. Tenże w roku 1611 otrzymał nawet od nuncjusza 
papieskiego Franciszka Simoneta indult odpustowy. Dziś na miejscu filialnego ko-
ścioła stoi tylko krzyż, a miejscowość zwana jest: Katarzynki. 

Obecna świątynia w Uzarzewie zbudowana została z fundacji dziedzica wsi, Feli-
cjana Niepruszewskiego, w 1749 roku, po rozebraniu poprzedniej, drewnianej. Nową 
wzniesiono w technice pruskiego muru, co niedawna konserwacja wydatnie podkre-
śliła: ciemne linie belek mocno kontrastują z jasno tynkowanymi polami. Salową, 
jednoprzestrzenną świątynię poszerzono jeszcze w roku 1900 o murowaną zakrystię  
i grobową kaplicę Żychlińskich, która od wnętrza wygląda niczym boczna, równo-
legła do głównej nawa, otwierająca się do niej półkolistymi arkadami. Wcześniej,  
w roku 1868 powstała piękna, dostosowana do architektury kościoła wieża. 

Przemiany wnętrza

Wstąpiwszy do świątyni i spojrzawszy ku głównemu ołtarzowi od razu dostrze-
gamy, że nawa musiała być niegdyś znacznie wyższa. Ostatnia konserwacja ujawni-
ła na ścianach prezbiterium malowany, iluzjonistyczny ołtarz w postaci szkarłat-
nego baldachimu, niby upiętego z draperii. Obecny strop przecina to malowidło, 
którego górna część znajduje się już na strychu. Nad wejściem do zakrystii malarz 
dodał jeszcze ślepe okno, odpowiadające prawdziwemu oknu w przeciwległej ścia-
nie – tak aby wnętrze prezbiterium wydawało się idealnie symetryczne. Ta orygi-
nalna dekoracja powstała bez wątpienia po połowie XVIII wieku, tak samo jak oba 
barokowe krucyfiksy (w ołtarzu głównym i w kruchcie), barokowa chrzcielnica 
oraz dwa ołtarze w nawie. W ołtarzach widnieją jednak późniejsze, pochodzące  
z XIX i XX wieku obrazy świętej Tereski, Serca Pana Jezusa i – ponad tym ostat-
nim – niewielkie płótno z wyobrażeniem komunii świętego Stanisława Kostki. 
Stanisław Kostka (1550-1568), młody potomek zacnego i bogatego rodu, wbrew 
woli rodziców wstąpił do zakonu jezuitów. Przebywając w rzymskim nowicjacie 
wzbudzał podziw dojrzałością duchową i świętością życia; niestety, zachorował  
i umarł po roku, nie uzyskawszy nawet święceń. Zaraz po śmierci rozsławił go 
spontaniczny kult, wpierw w bliskim mu środowisku rzymskim, zaraz potem  
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w Polsce i wreszcie w całej Europie. Kult ów zatwierdzony został przez papieża 
dopiero w 1605 roku, a kanonizacja nastąpiła w roku 1726. Wedle wiarygodnych 
świadectw, gdy Stanisław leżał chory i modlił się o możliwość ostatniej komunii, 
anieli przynieśli mu upragniony wiatyk. Święty Stanisław Kostka jest dziś patro-
nem polskiej młodzieży. 

Poza świątynią przechowywany jest (aczkolwiek niewykluczone, iż z czasem do 
niej powróci) ciekawy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, w typie Niepokalanej 
– Maryja, z aureolą z dwunastu gwiazd stoi na błękitnej kuli ziemskiej, którą oplata 
wąż, trzymający w pysku jabłko. Obraz, namalowany  w końcu XVII wieku, nie jest 
specjalnie wybitny. Uderza w nim jednak ciekawy detal: rzadkie wyobrażenie funda-
torki-plebejuszki. Jej drobnej, klęczącej postaci w sukni i chuście na głowie towarzy-
szy częściowo nieczytelny napis, głoszący, że jest to jakaś „Anna Młynarka”. 

Jeśli zaś spojrzymy na chór muzyczny, ujrzymy na ścianie dwie stare, osiemna-
stowieczne rzeźby Matki Boskiej i Świętej Teresy z Avila. Figura Matki Boskiej  
z rozpuszczonymi włosami stała może niegdyś na nieistniejącej już dziś belce tę-
czowej, wespół z klęczącą pod krucyfiksem Marią Magdaleną; później znalazły się 
w ołtarzu głównym, skąd zdjęto je podczas ostatniej konserwacji. Figura świętej Te-
resy z Avila – w habicie, z księgą w ręce – znajdowała się zapewne przy którymś z oł-
tarzy. Co ciekawe, swojego ołtarza nie ma główny patron świątyni. Jego postać przy-
wołuje tylko jedna, XIX-wieczna, gipsowa figura świętego Michała Archanioła.

Tak więc wnętrze kościoła przedstawia się jako pełne pamiątek po wielkiej prze-
szłości – po kościele wyższym i inaczej urządzonym, który trzeba sobie w wyobraźni 
rekonstruować. Tym chętniej wstąpmy do kaplicy Żychlińskich, która zachowała 
się w stanie takim, w jakim powołano ją do istnienia sto lat temu. Warto docenić 
kunszt architektów z początku XX wieku, który w powszechnej świadomości nie 
zyskał jeszcze właściwej mu rangi. A wart jest podziwu. Nieskazitelne proporcje 
neorenesansowego ołtarza, surowego w swojej wymowie – centralne miejsce zaj-
muje niewielki krucyfiks z odlaną w brązie postacią Ukrzyżowanego – i szlachetne
dekoracje krzyżowego sklepienia naprawdę dają sporą estetyczną satysfakcję. Za-
równo drzwi, prowadzące do kaplicy, jak część neorenesansowych ławek stojących 
dziś w różnych miejscach kościoła wykonano „do kompletu”, tak że miały stano-
wić kompozycyjną całość z architekturą i ołtarzem. Również w zakrystii znajduje 
się ciekawa, choć późniejsza, modernistyczna szafa na ornaty. Godna pamięci jest 
ta dbałość fundatorów o wyposażenie Domu Bożego – przy uderzającej, osobistej 
skromności. Nie zobaczymy tu przecież ani jednego, upamiętniającego ich napisu, 
ani jednej tarczy herbowej. Nad wejściem do krypty widnieje tylko znak Krzyża  
i proste słowa modlitwy: „Boże daj Im wieczny odpoczynek”. Prócz krypty Ży-
chlińskich pod posadzką kościoła znajdują się jeszcze dwie inne, starsze, spośród 
których jedna od dawna nie była otwierana, druga zaś zawiera trzy anonimowe 
trumny. 



- 189 -- 189 -



- 190 -- 190 -

List do potomności i dziedzice Uzarzewa

Podczas ostatniego remontu w latach 1996-2001 oprócz odnowienia wnętrza 
trzeba było całkowicie rozebrać górną, drewnianą część wieży, a następnie zmonto-
wać na ziemi nową i przy pomocy dźwigu umieścić ją na miejscu poprzedniej. Przy 
okazji tego niecodziennego przedsięwzięcia w kuli na szczycie hełmu znaleziono 
dokument, w którym można było przeczytać poniższe słowa:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Panu Bogu na chwałę, a potomnym katolikom parafii Uzarzewskiej na  
pamiątkę spisujemy co następuje:  
Wieżę tę wybudowała za czasów proboszcza x. Leonarda Ostrowicza,  
urodzonego w Gostyniu, Wielmożna Antonina Lipska roku 1868 własnym  
kosztem i wyreperowała dach na kościele za cenę 1600 tal. pruskich. Wieżę 
budował Jan Freze, cieśla z Poznania i polier Pokrywka z Winiar.  
Onus fabricae [tj. ciężar budowy i remontów] tak kościoła jako i budynków  
plebańskich ciąży w 2/3 na Patronie a 1/3 na parafii.

Po krótkim streszczeniu dziejów uzarzewskiego kościoła wedle stanu ówczesnej 
wiedzy, zapisano też ocenę aktualnej sytuacji politycznej:

Od roku 1815 zostajemy pod panowaniem pruskiem, obecnie królem jest 
Wilhelm I, który wstąpił na tron w 1865 r. Administracya i sądownictwo 
pruskie jest wprawdzie nie złe, ale stara się nas całemi siłami zgermanizować. 
Los nasz w porównaniu do braci naszych pozostających pod berłem rosyjskiem, 
jest dość znośny, mimo to tęsknim za własną ojczyzną i własnymi rządami.  

I wreszcie proroctwo, którego nie sposób przeczytać bez wzruszenia:

Gdy te słowa Bracia mili czytać będziecie, może już wam wolno będzie zwać 
się synami wolnej, a wolnej od morza do morza, najdroższej Polski, w któ-
rej zmartwychwstanie i my pokładaliśmy nadzieję. Westchnijcie natenczas 
za nas do Pana Boga i zmówcie choć jedno Ojcze Nasz i Zdrowaś za dusze 
nasze, a ksiądz dobrodziej niech łaskaw będzie odprawić za nas requiem.

Ten list do potomności podpisali, oprócz księdza proboszcza Leonarda Ostrowicza, 
przedstawiciele „Kollegium Kościelnego” (ówczesna nazwa rady parafialnej), rze-
mieślnicy, fundatorka Antonina Lipska, jej córka Zenobia i zięć Józef Żychliński, 
właściciel Uzarzewa i zarazem kolator kościoła; na końcu zaś także i dzieci mło-
dych Żychlińskich – Józio, Gucio, Boluś i Antolka.

Nazwisko Żychlińskich zasłynęło zwłaszcza pośród polskich historyków i gene-
alogów, a to za przyczyną Teodora Żychlińskiego (1836-1909), który opublikował 
cenne, liczące kilkadziesiąt tomów dzieło Złota księga szlachty polskiej. Teodor nie 
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mieszkał jednak w Uzarzewie, które wraz z posagiem żony Zenobii z Lipskich po-
siadł jego starszy brat Józef Żychliński (1824-1899), ten sam właśnie, który sygnował 
powyższy list. Była to wybitna postać pośród wielkopolskiego ziemiaństwa. Wraz  
z żoną zapisał się jako dobry gospodarz i Polak. Spośród ich dzieci Boluś (1857-1929) 
został później księdzem, kapelanem arcybiskupa Floriana Stablewskiego, wicerekto-
rem gnieźnieńskiego seminarium i znanym twórcą dzieł pobożnych, zwłaszcza o czę-
stej Komunii Świętej. Natomiast Józio, czyli Józef Izydor (1856-1926), gospodarzył 
w Uzarzewie i przebudował pałac w dzisiejszym kształcie. Jeden z jego synów, Alek-
sander (1889-1945), na przekór woli ojca też obrał stan kapłański. Został wybitnym 
kaznodzieją i wykładowcą, a zmarł w opinii świętości. Obecnie toczy się jego proces 
beatyfikacyjny. Ostatnim właścicielem Uzarzewa był jego starszy brat Józef (1886-
-1969) wraz z żoną, Izabelą z hrabiów Jezierskich (1879 – 1972). Niemal wszyscy 
wymienieni powyżej Żychlińscy z Uzarzewa spoczywają w rodowej krypcie pod ka-
plicą – tylko Aleksander pochowany został na „Skałce poznańskiej”, czyli w krypcie 
zasłużonych kościoła świętego Wojciecha w Poznaniu. 
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11. Węglewo

Dzieje 

Mieszkańcy Węglewa, leżącego daleko za Puszczą, pośród ciągnących się praw-
dziwie bez końca zielonych pól – szczycą się najstarszą udowodnioną metryką pa-
rafii spośród wszystkich dwunastu puszczańskich kościółków. Zarazem są w posia-
daniu szacownej legendy, która nadaje ich świątynce rys jeszcze bardziej sędziwy  
i starożytny. 

Gdy w roku 1266 nastąpiła lokacja wsi na prawie średzkim, jej właściciel –  
książę wielkopolski Bolesław Pobożny – złożył obowiązek budowy kościoła na bar-
ki miejscowego sołtysa. Tak mówią dokumenty. Przez wszystkie późniejsze wieki 
Węglewo nie zmieniało kolatora. Był nim zawsze władca – książę, potem król pol-
ski, a w czasie zaborów król pruski. Toteż z pruskiej, królewskiej kasy wsparto bu-
dowę obecnej świątynki w roku 1818. Poprzednia, bardzo stara i – jak powiadały 
akta wizytacji – tak zniszczona, że groziła zawaleniem, stała na innym krańcu wsi. 
Wszystko to, jak i wiele dalszych, padających tu informacji, wiemy dzięki kweren-
dzie księdza Władysława Sobańskiego i wydanej przezeń książeczce. To także jest 
wyjątkowy rys Węglewa, że ma w swoim proboszczu zarazem badacza i populary-
zatora swoich dziejów.

Stosunkowo wyjątkowa jest konstrukcja kościoła – sumikowo-łątkowa. Łątki 
to pionowe belki, pomiędzy którymi tkwią belki poziome – sumiki. Dwa spośród 
węglewskich sumików, dębowe, pochodzą prawdopodobnie z poprzedniej świątyn-
ki. Poza tym plan budowli jest tradycyjny – prostokątna nawa i nieco węższe, trój-
bocznie zamknięte prezbiterium. Nie ma i nie było wieży; wieżyczka-sygnaturka 
pochodzi z 1901 roku. Dzwony wiszą na nowo wzniesionej, niewielkiej, otwartej, 
metalowej dzwonnicy. Cały kościół nosi na sobie ślady ostatniego remontu, który 
przeprowadzony został w roku 1996. Wówczas spoza ordynarnej olejnicy wyjrzało 
szlachetne, naturalne drewno wnętrza, a dach zamiast eternitem, został pokryty 
gontem. Dano też nowy szalunek. Powstały piękne, stylizowane, kute drzwi wej-
ściowe, cztery kute żyrandole i takaż chrzcielnica – wszystkie wykonane przez ar-
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tystę-kowala z Rybitw. Po remoncie świątynia została powtórnie poświęcona przez 
arcybiskupa Henryka Muszyńskiego.

Pani z Wyspy: legenda, zagadki, hipotezy

Powróćmy jednak do początków i do związanej z nimi legendy. Otóż parafia 
w momencie swego powstania objęła leżący niedaleko Ostrów Lednicki, gdzie 
do dziś można oglądać imponujące resztki wałów, palatium i kaplicy pałacowej 
Bolesława Chrobrego. Ale w XIII stuleciu Ostrów bardzo podupadł. Z godnością 
kasztelana wiązało się teraz mniejsze, stożkowate grodzisko na sąsiedniej wysepce 
Ledniczce, które wszakże nie liczyło się zupełnie jako ośrodek gospodarczy, mili-
tarny czy polityczny. Sam właściwy Ostrów służył już tylko jako wielki cmentarz. 
Niemniej pamiętano o jego wielkiej przeszłości. Jeszcze w XV wieku Jan Długosz 
wspominał ruiny palatium, sądząc, że stała tu najstarsza polska katedra. Przez wy-
spę wiódł przecież trakt, którym cesarz Otto w roku 1000 szedł w pielgrzymce  
z Niemiec przez Poznań do Gniezna, do grobu świętego Wojciecha. Pierwszy ko-
ściół węglewski stanął właśnie przy tym historycznym trakcie, na krańcu wsi. Le-
genda – nie mająca podstawy w źródłach, ale uparcie, od kilku przynajmniej poko-
leń powtarzana przez parafian – głosi, że po wybudowaniu drewnianej świątynki 
w Węglewie, przeniesiono do niej obraz z dawnej, pałacowej kaplicy Bolesława 
Chrobrego na Ostrowie Lednickim. Miałby to być właśnie obecny, czczony tutaj 
obraz Pani z Wyspy. Z tego tytułu podczas uroczystości 1000-lecia śmierci Miesz-
ka I obraz ten zawisł w ruinach kaplicy przy królewskim palatium. Potem zaś jego 
kopia znalazła się w drewnianym kościółku, który stoi pośrodku lednickiego skan-
senu. 

Sprawa tej niezwykłej legendy może wydawać się nieco skomplikowana, jako że 
wezwanie pierwszego kościoła – świętej Katarzyny – ma się nijak do obrazu Mat-
ki Boskiej Wspomożycielki Wiernych. Sam obraz jest zresztą barokowy. A jednak  
żadnej legendy nie można pochopnie odrzucać. Zastanówmy się. Jakieś wizerunki 
Matki Boskiej mogły znaleźć się na Ostrowie Lednickim tuż po chrzcie Polski 
– przecież pierwsza świątynia w pobliskim Gnieźnie miała za patronkę właśnie 
Maryję. To, że obraz z Węglewa jest barokowy, nie przeszkadza. Możliwe przecież, 
że zastąpił jakiś starszy wizerunek. Nie inaczej postąpiono w XV wieku z ikoną 
Matki Boskiej Częstochowskiej, malując na starej desce nowy obraz. Podobnie sta-
ło się w Gostyniu, gdzie czczoną wcześniej rzeźbę zastąpił namalowany w XVI wie-
ku obecny, cudowny wizerunek. Dla wiernych najistotniejsza była ciągłość kultu  
w danym miejscu i sama osoba Maryi oraz jakakolwiek więź nowego obrazu z tym, 
który go poprzedzał. Ta więź mogła dotyczyć jakichś szczegółów ikonografii, typu
wizerunku, który powtarzano. Natomiast łatwo zmieniały się: szczegółowa forma, 
styl albo nawet gatunek sztuki. 
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W tym miejscu wypada powiedzieć, że typ węglewskiego wizerunku jest sza-
cowny, stary i naprawdę dość rzadko spotykany. Jak większość obrazów Maryi, ma 
swoje źródło na Wschodzie. To tak zwana Eleusa, po rusku – Umilenje, wyjątkowy 
obraz tkliwej miłości, łączącej Matkę z Dzieciątkiem, przytulanym do policzka 
Przenajświętszej Dziewicy. Czy ten niezwykły typ przedstawienia może być jakimś 
dowodem na jego związek z kaplicą książęcą na Ostrowie Lednickim? Podczas ba-
dań wykopaliskowych znajdowano tam przecież przedmioty związane z kulturą 
ruską. Trudno powiedzieć, czy pochodziły z darów, czy z grabieży, jakich wojska 
obu Bolesławów – Chrobrego i Śmiałego – dopuszczały się w Kijowie. Powstała 
też hipoteza, wedle której na Lednicy miała przez jakiś czas przebywać grupa mni-
chów ruskich. Jeśli tak, w kaplicy rzeczywiście mogły znajdować się jakieś obrazy 
Maryi o bizantyjskiej proweniencji. Pamiętać wszakże trzeba, że najstarszy znany 
przykład ikony typu Umilenje pochodzi dopiero z wieku XII – jest to sławna Mat-
ka Boska Włodzimierska, przechowywana w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie. 

Zauważmy teraz, że u dołu barokowego obrazu Pani z Wyspy znajduje się nie 
do końca czytelny napis, wykonany w dwu językach: po łacinie i – rzecz zdecydo-
wanie rzadsza – po grecku, co znowu wprowadza nas w krąg kultury bizantyjsko-
-ruskiej. Są to cytaty z Psalmów oraz informacja dotycząca legendarnego autora: 
EX AUTOGRAPHO S. LUCAE ANTIGRAPHOS. Oznacza to, że obraz wyko-
nany miał zostać na wzór oryginału, namalowanego rzekomo przez świętego Łu-
kasza. Wprawdzie wiele obrazów Matki Boskiej przypisywano temu ewangeliście, 
patronowi malarzy, i wiemy, że jest to raczej tradycja fałszywa. Niemniej taki napis 
stawia Panią z Wyspy w rzędzie wizerunków szczególnie szanowanych, sędziwych. 
Wszystko to naprowadza na tezę – bez wątpienia śmiałą, ale kuszącą – że mamy do 
czynienia z nowożytną kopią jakiegoś greckiego, bizantyjskiego lub ruskiego pier-
wowzoru, który może faktycznie za pierwszych Piastów znalazł się na Ostrowie Led-
nickim, lub nieco później – w grodzie kasztelańskim na Ledniczce, skąd po erekcji 
parafii trafił do Węglewa. Ale równie dobrze można przypuścić, że legenda została
z obrazu wydedukowana przez kogoś, kto wszystkie te przesłanki potrafił logicznie
poskładać... Nie śmiem nic sugerować, ale można by wskazać na profesora Józefa 
Kostrzewskiego, który z Węglewa pochodził, a w swojej działalności naukowej zaj-
mował się dawnymi dziejami słowiańszczyzny. Modląc się za młodu w węglewskim 
kościele z pewnością wielokroć stawał przed tajemniczym obrazem Pani z Wyspy  
i nie mógł nie zauważyć jej „starożytnego” charakteru. 

Pielgrzymka

Od roku 1988, na skutek prośby, wystosowanej do Stolicy Apostolskiej, Pani 
Węglewska ma swoje osobne święto, które przypada 24 maja, w dzień Matki Bo-
skiej Wspomożycielki Wiernych. Od roku 1991 w weekend przypadający po 24 
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maja, wyrusza z Węglewa młodzieżowa pielgrzymka na Ostrów Lednicki, czyli do 
miejsca, z którego wedle legendy przybyła tutejsza Matka Boska. Na zakończenie 
pobożnej wędrówki odprawiona zostaje Msza Święta w ruinach kaplicy książęcej 
przy piastowskim palatium. 

Najstarszy krucyfiks, obrazy, rzeźby

Zasłonę obrazu Pani z Jeziora stanowi młodszy od niej wizerunek świętego 
Wawrzyńca. Namalowano go prawdopodobnie wówczas, gdy powstawał obecny 
kościółek, a zatem około 1818 roku. Wawrzyniec, męczennik pierwszych wieków, 
nie zdążył otrzymać święceń kapłańskich, toteż nosi tylko albę i liturgiczny strój 
diakonów – dalmatykę. Łatwo go po tym szczególe rozpoznać, nawet jeśli nie 
dzierży w ręce swego najbardziej malowniczego atrybutu – żelaznego rusztu, na 
którym upiekli go nielitościwi Rzymianie. Po bokach głównego ołtarza przysiadły 
dwa anioły, starsze od obecnego retabulum – pochodzą prawdopodobnie z trzecie-
go dziesięciolecia XVII wieku.

Oderwawszy wzrok od głównego ołtarza, możemy teraz zwrócić go na kilka 
innych ciekawych dzieł. Na belce tęczowej stoi gotycki krucyfiks z końca XIV 
wieku. Wygląda niepozornie, ale to najstarszy ze wszystkich puszczańskich krucy-
fiksów. Przy nim ustawiono zaś późniejsze, barokowe figury Matki Boskiej i świę-
tego Jana. We wnęce przy wejściu do zakrystii widzimy ciekawą figurę Serca Je-
zusowego, zapewne z lat trzydziestych XX wieku, zupełnie nie w „słodkim stylu” 
dewocyjnym, lecz w typowych formach międzywojennej awangardy. 

Męczeństwo świętej Katarzyny 

Na ścianie nawy wisi późnobarokowy – prawdopodobnie z około połowy XVIII 
wieku – obraz świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, właściwej patronki świątyni. 
Jest to jedna ze szczególnie czczonych, zwłaszcza w średniowieczu, Czterech Świę-
tych Dziewic, legendarna męczenniczka pierwszych wieków chrześcijaństwa. Jako 
córka królewska, odznaczać się miała szczególną urodą, czystością obyczajów i mą-
drością. Stara pieśń mówi:

Cześć oddawajmy świętej Katarzynie, 
Której po całym świecie imię słynie: 
Czyni ją sławną okrutne męczeństwo, 
Sławy dodaje nauka, panieństwo.

Podczas prześladowań przez jakiś czas ukrywała swoją wiarę, aż wreszcie posta-
nowiła wystąpić otwarcie: 
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Przed Maxyminem sama śmiało staje 
I chrześcijańskiej prawdy wywód daje: 
Której gdy mądrość cesarza zdziwiła, 
Pięćdziesiąt mędrców na dysputę zsyła.

Jednak mędrcy pogańscy na nic się zdali: 

Szczęśliwie panna mędrców zwyciężyła 
I do Jezusa wiary nawróciła.

Dodajmy, że mądrość Katarzyny wzięła się nie tyle z nauki, co od Ducha Świę-
tego. Pan Jezus, zapowiadając prześladowania, powiedział przecież (Mt 10, 17-19):

Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet 
przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadec-
two im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie 
mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić, gdyż 
nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.

Niewątpliwie dlatego na obrazie, ponad głową męczenniczki, widnieje gołębi-
ca Ducha Świętego, od której spływa w dół napis: EGO VOS DOCEBO OMNIA 
(„Ja was wszystkiego nauczę”). Dopowiedzmy jednak opowieść o samej Katarzynie. 
Oczarowany jej urodą i mądrością cesarz Maksencjusz (a nie Maksymin) zapragnął 
ją poślubić, ona jednak kategorycznie odmówiła. Wówczas niedoszły mąż skazał 
niedoszłą małżonkę na łamanie kołem i ścięcie. Dlatego na obrazie widzimy miecz  
i koło męczarni, zaopatrzone w ostre haki – nieodłączne atrybuty świętej Katarzyny:

Tak Katarzynę biczują żyłami, 
W koło wbitemi targają hakami: 
Gdy się na ciele dosyć napastwili, 
Głowę od ciała mieczem oddzielili.

Po śmierci ciało świętej zostało przeniesione na górę Synaj, gdzie powstał sław-
ny klasztor pod jej wezwaniem. Oczywiście wszystkie te szczegóły są legendarne 
– do dziś w gruncie rzeczy nie wiemy, jak wyglądał prawdziwy żywot Katarzy-
ny Aleksandryjskiej i z którą z licznych, starożytnych męczenniczek winniśmy ją 
utożsamiać. Jej kult rozkwitł bowiem bujnie dopiero w dojrzałym średniowieczu, 
obrastając wówczas w niezwykłą ilość fantazyjnych żywotów. 

Matka Boska i Święty Wojciech

Warto obejść niewielki kościółek. Można rzec, że jest obrośnięty historią, za-
dbaną i „czytelną”. Na wprost kruchty znajdziemy grobowiec państwa Kostrzew-
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skich (o których piszę dalej) i Grotę Maryi Niepokalanej z 1954 roku, wymow-
ne świadectwo trwania wiary w czasach największego rozpasania komunistycznej 
dyktatury. Zobaczymy też dwie pamiątkowe tablice z 1991 i 2001 roku, czyli  
z lat „okrągłych” jubileuszów parafialnych. Tej drugiej towarzyszy pomnik świę-
tego Wojciecha. Z okazji rocznicy jego śmierci i kanonizacji pojawiło się w Polsce 
– a zwłaszcza w diecezji gnieźnieńskiej – bardzo wiele figur, tablic i pomników.
Większość z nich to, niestety, przedmioty o miernej wartości artystycznej, silące 
się na pompatyczność i bogactwo, lecz kiepsko wykonane. Węglewski pomnik sta-
nowi pod tym względem pozytywny wyjątek. Jest naprawdę piękny, a poza tym 
powstał wedle oryginalnej koncepcji. To w gruncie rzeczy swego rodzaju artystycz-
na „instalacja”, wykonana przez artystów z Piekar Śląskich, z firmy trudniącej się
sztuką sakralną.

Pomysł pomnika jest prosty i, chciałoby się rzec, „słuszny”. Wojciech, ubrany  
w pontyfikalne szaty, z pastorałem w ręce, stoi w łodzi i błogosławi wiernych. Łódź
– jak najbardziej prawdziwa, drewniana – wspina się z lekka na kamienne fale, jak-
by miała do przebrnięcia jakąś przeszkodę. Na jej burcie widnieje tabliczka z nazwą 
jednostki: AVE MARIA.

Łódź – inaczej „nawa” – od dawien dawna jest symbolem Państwa lub Kościoła. 
Wszak święty Piotr, pierwszy namiestnik Pana Jezusa na ziemi, jako rybak pływał 
na łodzi, a Chrystus rzekł doń: „nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił” (Łk 5, 10). 
Odtąd mawia się o kolejnych głowach Kościoła, następcach świętego Piotra, jako 
o „sternikach Łodzi Piotrowej”, a począwszy od epoki baroku wiele ambon ma 
kształt rybackiej barki, oplątanej sieciami. Z drugiej strony każdy wielbiciel litera-
tury klasycznej pamięta dramatyczną XIV odę pierwszej księgi liryków Horacego, 
skierowaną do Republiki Rzymskiej: 

O nawo, wracasz na otwarte 
Morze! Cóż czynisz? Zdradne nurty, 
Trzymaj się portu! Nie widzisz, 
Że bez wioseł burty... 
Przeł. Stefan Gołębiowski 

Łódź Wojciechowego pomnika oznacza niewątpliwie nawę kościoła gnieźnień-
skiego, czyli polskiego – bo Gniezno to stolica naszych prymasów. Symbol ten nie-
rozerwalnie spoił się z żywotem Wojciecha, patrona archidiecezji i Polski. Wojciech 
właśnie w łodzi odbył swoją ostatnią, misyjną podróż. Na łodzi ukazano go na 
drzwiach gnieźnieńskich. Ta scena znalazła się też w najstarszych żywotach świę-
tego. Powstały one zaledwie w kilka lat po jego męczeńskiej śmierci. Święty Bruno  
z Kwerfurtu (974-1009), który podążył śladami Wojciecha do Polski, pisał tak: 

Na obszarze jego [Bolesława Chrobrego] królestwa leży wielki gród Gnie-
zno [...] Tam więc, ponieważ było ono na jego [Wojciecha] drodze, [a idąc 
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nią] trwał w milczeniu, odprawił mszę, aby złożyć święte hostie, mając 
sam stać się wkrótce żywą hostią dla Chrystusa. Chrzci ogromną rzeszę 
ludzi. Następnie, nie zwlekając, wstępuje do łodzi, którą troskliwy ksią-
żę obsadził znaczną załogą wojów, aby nikt niepowołany nie ważył się 
jej tknąć. Po niewielu dniach żeglugi docierają na fali morskiej do zie-
mi Prusów nie znających Boga. Żeglarze zaś spiesznie wysadzają na ląd 
święte brzemię i pod osłoną nocy bezpiecznie uciekają z powrotem. 

Rwie się do drogi mąż pełen Boga, aby zarzucić swoje sieci na groźnie hu-
czące morze, czy czasem nie złowi czegoś, co można by jako potrawę podać 
na stół Boży, lub – gdyby nie złowił żadnej ryby, aby przynajmniej wypił 
kielich ofiarowany w imieniu Syna Bożego. Żarzy się w nim paląca nadzie-
ja, aby umrzeć za Chrystusa, i bucha żywy ogień w młodzieńczym sercu, 
podobnie jak na złotym ołtarzu unoszą się wonie kadzidła, a dym opada.

Przeł. Brygida Kürbis

Nic też dziwnego, że łódź zwie się Ave Maria. Katedra gnieźnieńska nosi po-
dwójne wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Wojciecha, 
zaś sam święty Wojciech przez długie wieki uważany był za autora Bogurodzicy. 

Dokumenty i ciekawostki

Wspominana już książeczka o kościele, wydana kilkanaście lat temu przez 
księdza proboszcza, zawarła między innymi owoce jego poszukiwań w archiwach 
państwowych i kościelnych, dotyczące głównie czasów I Rzeczypospolitej. Obec-
nie ksiądz przygotowuje kolejny tomik, w którym zamierza umieścić genealogię 
wszystkich rolniczych rodów węglewskich i rys dziejów parafii w ciągu ostatnich
dwustu lat. Już teraz doskonale wie, czyimi pra-pra-pra-wnukami są służący do 
mszy ministranci i większość wiernych. Parafialna historia jest niezwykle ciekawa,
obfituje tak w momenty wzniosłe, jak prozaiczne anegdoty. Podziw też budzi ini-
cjatywa i wytrwałość tej niewielkiej przecież, dziś liczącej zaledwie czterysta „dusz” 
rolniczej wspólnoty. Oczekując, aż ten nowy, ciekawy tomik ujrzy światło dzienne, 
warto pochylić się nad już dostępną publikacją. Wyłania się z niej obraz bardzo po-
uczający. Imiona plebanów, notowane od piętnastego wieku: najwcześniej kapłan 
Jerzy w 1412 roku, potem Sędziwój, Piotr, Mateusz, Jan, Wojciech... Finansowe 
trudności parafii, jako że majątek proboszczowski był niewielki, a musiał jeszcze
wystarczyć na utrzymanie wikariusza i nauczyciela parafialnej szkoły. Szczegóły
dziejów tej właśnie szkoły, która działała tu od średniowiecza po wiek XVIII. Ko-
lejne dewastacje i remonty świątyni. Ołtarze, których dzieje okazują się bardzo 
powikłane – jak wszędzie, ale gdzie indziej nie dokonywaliśmy kwerendy w źró-
dłach, a tu jej wyniki otrzymujemy „na tacy”. A zatem: choć obraz Matki Boskiej 
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zawsze znajdował się w głównym ołtarzu, to wedle aktów wizytacji z 1766 roku 
wota zawieszano gdzie indziej, mianowicie przy łaskami słynącym obrazie świętego 
Antoniego Padewskiego, w jakimś ołtarzu po prawej stronie, który do naszych cza-
sów nie dochował się. Poza tym w XVIII wieku istniały jeszcze dwa inne ołtarze 
boczne – jeden z obrazem świętej Katarzyny, drugi z wizerunkiem Pana Jezusa. 
Podejrzewam, że w tym ostatnim przypadku chodziło o krucyfiks, który obec-
nie widzimy na belce tęczowej. Później obraz świętej Katarzyny przeniesiono do 
drugiej kondygnacji ołtarza głównego, a zamiast jej wizerunku pojawił się w bocz-
nym ołtarzu obraz Przemienienia Pańskiego. Wreszcie w 1970 roku boczne ołtarze  
w ogóle zostały zlikwidowane, a obraz świętej Katarzyny przewieszono na obecne 
miejsce. Jak widać, sprzęty kościelne „wędrowały”, zmieniały miejsce, zmieniała się 
też ich ważność. Tak działo się bez wątpienia we wszystkich puszczańskich kościół-
kach, ale tylko tu mogliśmy te wędrówki przedmiotów prześledzić wedle zachowa-
nych dokumentów.

Kostrzewscy

U końca XIX wieku w okolicy Gniezna nasiliła się niemiecka kolonizacja. Rol-
nicy z głębi Rzeszy osiedlali się na ziemi, wykupywanej z polskich rąk przez pruską 
Komisję Kolonizacyjną. W sąsiedztwie Węglewa, niedaleko Jeziora Lednickiego 
powstał wówczas zbór protestancki. Szczęściem tutejsi duszpasterze potrafili sku-
tecznie przeciwdziałać germanizacji. I tak – ksiądz proboszcz Brońkański w roku 
1883 wykupił trzy przeznaczone na sprzedaż gospodarstwa i połączywszy je w jed-
no, ofiarował swojej siostrze Elżbiecie, która poślubiła Stanisława Kostrzewskiego.
Wkrótce młodej parze  urodził się syn Józek, który po nauce w szkołach Ostrowa, 
Gniezna i Poznania odbył studia we Wrocławiu i Krakowie – i stał się najznamie-
nitszym polskim archeologiem, twórcą tak zwanej poznańskiej szkoły prahistorycz-
nej. Józef Kostrzewski (1885-1969), badacz średniowiecznego Gniezna, Poznania  
i Biskupina, bronił tezy o „prasłowiańskim” charakterze kultury łużyckiej, prze-
konany o ciągłej obecności naszych przodków na ziemiach polskich w pradziejach. 
Prowadził na ten temat ostrą dyskusję z „nauką” nazistowską. Fakt, że obecnie jego 
tezy nie są już aktualne, nie umniejsza jego zasług i wagi jego odkryć. Pozosta-
wił imponującą spuściznę naukową – a nie można też zapomnieć o prowadzonych 
przezeń akcjach społecznych. W okresie zaborów walczył o zachowanie polsko-
ści, potem prowadził liczne akcje dobroczynne, był działaczem antyalkoholowym 
i antynikotynowym. Spoczywa w Poznaniu, natomiast jego rodzice pochowani są  
w Węglewie, naprzeciwko głównego wejścia do kościoła. Po śmierci Kostrzewskie-
go-seniora, wdowa Elżbieta w 1909 roku sprzedała majątek Państwowemu Banko-
wi Parcelacyjnemu w Kościanie, dbając, aby nie przeszedł w ręce niemieckie. Bank 
podzielił majątek na mniejsze gospodarstwa. 
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12. Wierzenica

Metryka 

Kościół świętego Mikołaja w Wierzenicy położony jest na wzniesieniu, ponad 
wsią. Nawet z bliska – zwłaszcza, jeśli podjedziemy doń latem, gdy korony drzew 
zakrywają dolne partie ścian – zdaje się nie kościołem, ale wiązką przedpotopo-
wych pni, które przez lata wypączkowały z siebie nowe, garbate konary, porośnięte 
gontem jak szczeciną. Jego organiczna bryła, złożona z kilku odrębnych dachów  
i daszków, z lekka tylko wyższa jest od okolicznych drzew; krępa wieża tylko bania-
stym, krytym blachą hełmem wznosi się nad dach nawy. To pierwsza i nieostatnia 
cecha, która wierzenicką świątynię wyraźnie odróżnia od innych puszczańskich 
kościołów. 

To, co widać od zewnątrz, jak zwykle nie jest bardzo stare. Szalunki z desek  
i pokrycie dachów zmieniano często, czasem co kilkadziesiąt lat. Wiemy za to, że pod 
malowniczymi dachami ukrywają się przynajmniej fragmenty o bardzo szacownej 
metryce. Ksiądz Józef Nowacki przypuszczał, że pierwszy kościół powstał tu już  
w XII wieku. Sąsiednia Wierzonka należała przecież do cystersów z Łekna, potem 
przejściowo do księcia Przemysła I, a wreszcie do cysterek w niedalekich Owińskach. 
Wierzenicę właściwą posiadał zaś rycerski ród Drogosławów; w roku 1303 władał 
nią Piotr z Bytynia. Mimo to zdaje się bardziej prawdopodobne, że parafię erygowa-
no dopiero w stuleciu XIII, z tych czasów pochodzi też pierwsza o niej wzmianka. 
W roku 1335 źródła odnotowały wierzenickiego proboszcza Filipa, nieco później, 
około roku 1350 biskup Wojciech Pałuka ofiarował parafii dar w postaci dziesięciny 
z dziewięciu łanów leżących we wsi Gułtowy. W sto lat potem o dziesięcinę ową 
toczono przewlekłe spory. 

W wieku XVI przez jedno dziesięciolecie – od roku 1589 do 1598 – urząd pro-
boszcza wakował, gdyż ówczesny kolator, wojewoda kaliski Piotr Potulicki, prze-
szedł na protestantyzm. Potem, od końca wieku XVII, parafia miała bliższe kon-
takty z filipinami, osiadłymi na poznańskiej Śródce. Ślad tych kontaktów odcisnął
się na wezwaniu jednego z bocznych ołtarzy – świętego Filipa Neri. W ostatnim 
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etapie dziejów, w latach 1812-1947 parafia wierzenicka połączyła się na ponad sto
lat unią personalną z parafią Kicin, do Kicina też przeniosło się wówczas centrum
parafii, tam bowiem rezydowali kolejni proboszczowie.

Świątynia ma niewielką, prostokątną nawę i nieco mniejsze, wielobocznie za-
mknięte prezbiterium, połączone z nawą spłaszczonym łukiem tęczowym. Właśnie 
nawa i prezbiterium są najstarsze  –  pochodzą zapewne z któregoś z dziesięcioleci sprzed 
roku 1589. W okresie „protestanckim” bowiem, który zajął następne dziesięciolecie,  
z pewnością nie budowano by kościoła w typowo katolickich formach, zaś później-
sze wizytacje mówią o nim już jako o budowli sędziwej i wymagającej remontu. 
Toteż wedle obecnej wiedzy kościół wierzenicki uważa się za jeden z dziesięciu naj-
starszych drewnianych kościółków w Wielkopolsce. Być może, iż nie tylko nawa  
i prezbiterium, ale i wieża istniała tu wcześniej, obecna jednak pochodzi prawdopo-
dobnie z lat 1771-1778. Może wtedy też wymurowano używaną do dziś kostnicę. 
W latach międzywojennych przyziemie wieży zostało połączone z wnętrzem, po-
większając tym samym nawę, przeznaczoną dla wiernych. 

W końcu lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia nastąpił remont, prawdę 
mówiąc – dość niefortunny. Ściany zakryto wówczas boazerią, powleczoną bez-
barwnym lakierem. Jej deski udają prawdziwe drewniane bale, które znajdują się 
dziś pod spodem, wraz z nie tak starą, lecz urokliwą polichromią, która, sądząc  
z niektórych dawnych fotografii, przypominała malowidła wykonane w Raczko-
wie. Zdemontowano też wówczas barokową, osiemnastowieczną ambonę, zdobną 
malowanymi wizerunkami czterech ewangelistów. Ustawiona na podłodze prezbi-
terium, służy obecnie za obudowę pulpitu lektora. Niemniej, mimo tych wszystkich 
zmian, wnętrze  zachowało niepowtarzalną atmosferę. Przybysza, który wchodzi 
do nawy przez południową kruchtę, natychmiast osaczają niezwykłe dzieła sztuki, 
godne nie tylko obejrzenia, ale i refleksji, analizy i – zapamiętania.

Obraz Matki Boskiej w głównym ołtarzu

Siedemnastowieczny ołtarz główny mieści pośrodku wielkie płótno z obrazem 
Marii Panny z Dzieciątkiem – naprawdę pięknej, plastycznej, uśmiechniętej i po 
barokowemu poruszonej. Choć sprawnie malowany, nie byłby ten obraz niezwy-
kłym, gdyby nie postać niezwyczajnego fundatora i napis u dołu płótna. Bodajże 
nie ma w Wielkopolsce drugiego podobnego obrazu z równie rozbudowaną, „ple-
bejską” inskrypcją:

Na kościół Wierzenicki ten obras sprawiono, 
Za Barthłomieia z Kłecka Boga by proszono. 
Kołodziej był, na karczmie mieszkał tu lat kilka, 
Przed śmiercią na tę sztukę oddał parę bydłka.
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Obok wiersza znajduje się gmerk malarza i dodatkowa, sucha informacja o funda-
torze i obrazie:

Vmarł 1632  
Malowany 1636

Naprzeciwko napisu stoi (a może klęczy, nie widać dokładnie) sam kołodziej Bar-
tłomiej w roboczym fartuchu i z różańcem w ręku. Dalej widać ową „parę bydłka” 
i szachulcowy dom-warsztat kołodziejski z leżącymi przed wejściem kołami i na-
rzędziami pracy. 

Figury głównego ołtarza i obraz świętego Mikołaja

Obrazowi Maryi Panny towarzyszą po bokach dwie siedemnastowieczne (znacz-
nie gorszej jakości niż obraz) figury biskupów – patrona parafii, świętego Miko-
łaja i patrona archidiecezji tudzież całej Polski, czyli świętego Wojciecha. Woj-
ciech dzierży krzyż arcybiskupi i jedno z narzędzi swego męczeństwa, czyli wiosło. 
Mikołaj trzyma pastorał i księgę Pisma Świętego, na której leżą trzy złote kule. 
Tym trzem złotym kulom zawdzięcza famę ofiarodawcy prezentów – podrzucił je
bowiem potajemnie trzem ubogim dziewczętom, aby zagrożone głodem nie zostały 
(za namową własnego ojca!) prostytutkami. Jak śpiewano niegdyś:

Panieństwo córek, gdy rodzic ubogi 
Myśli zaprzedać, posag w złocie drogi 
Okienkiem wrzuca, czystość zachowuje, 
  Złą myśl tamuje.

Święty Mikołaj jest jednym z najpopularniejszych świętych Kościoła Powszech-
nego, czczonym także – a może nawet przede wszystkim – przez prawosławnych, 
którzy znają go jako Świętego Mikołaja Cudotwórcę, szczególnego patrona Rusi. 
Oczywiście prawdziwy święty Mikołaj niewiele miał wspólnego z komercyjnym 
„Santa Claus” i nigdy nie poruszał się przy pomocy renów. Wiemy, że żył w Azji 
Mniejszej, w pierwszej połowie IV wieku i był biskupem Miry, stolicy starożyt-
nej Licji. Choć już wówczas szeroko słynął, większość wiadomości o jego życiu to 
znacznie późniejsze legendy, sławiące jego uczynność, pobożność i cuda dokony-
wane za życia i po śmierci. Szczególnie często opowiadano o wskrzeszeniu przezeń 
trzech niewinnie straconych młodzieńców i o wybawieniu żeglarzy z morskiej ka-
tastrofy. Od 1087 roku jego szczątki spoczywają w Bari we Włoszech, uratowane 
przez żeglarzy włoskich przed najazdem muzułmańskim, jaki dotknął wówczas 
Bizancjum. 
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Na południowej ścianie kościoła wisi siedemnastowieczny obraz świętego 
Mikołaja, który niegdyś stanowił ruchomą zasłonę dla wizerunku Marii Panny  
w głównym ołtarzu. Zacnemu biskupowi ukazuje się Matka Boska z Dzieciątkiem, 
otoczona aniołami, pośród obłoków. U jego stóp widzimy miniaturową, choć, 
niestety, mało precyzyjną panoramę wierzenickiego kościółka wraz z jego otocze-
niem. 

Ołtarze boczne

Oba boczne ołtarze pochodzą z siedemnastego wieku i mieszczą współczesne 
sobie obrazy. Tylko w lewym widzimy późnogotycką rzeźbę Chrystusa Ukrzy-
żowanego, któremu  towarzyszą barokowe, malowane postaci Matki Boskiej 
i świętego Jana Apostoła. Można rzec, iż na swój sposób grupa ta zastępuje fi-
gury z reguły umieszczone na belce tęczowej. Natomiast prawy ołtarz mieści 
niezwyczajne – jak na wiejski kościółek – dwa obrazy: u dołu świętego Filipa 
Neri, który doświadcza wizji Matki Boskiej, u góry świętego Ignacego Loyoli, 
dzierżącego w dłoni swój nieodłączny atrybut – gorejące serce. Obaj święci cie-
szyli się w stuleciu XVII i później jeszcze dużą popularnością. Byli to w tamtych 
wiekach święci „na czasie”, kontrreformacyjni, wzór do bezpośredniego naślado-
wania. Przedstawiono ich wspólnie dlatego zapewne, że za życia byli przyjaciół-
mi, a w kilkadziesiąt lat po śmierci, w 1622 roku, jednocześnie zostali wyniesie-
ni na ołtarze. Obaj też dali początek dwu zakonom: Ignacy Loyola (1491-1556) 
utworzył Towarzystwo Jezusowe, czyli jezuitów, zaś Filip Neri (1515-1595) – fi-
lipinów. Charakter obu tych instytucji był skrajnie różny, jako że Ignacy, były 
żołnierz, zaprogramował swoich podopiecznych do bezwzględnej i dynamicz-
nej walki, zaś Filip – równie bezwzględnie – dał swoim naśladowcom ideę ra-
czej „Bożego prostaczka”, pogodnego i pobożnego księdza-estety, ascetycznego  
i wiernego Kościołowi, lecz zarazem stroniącego od zaszczytów kościelnej hierar-
chii. Wokół Filipa skupiało się też wiele znakomitych osobistości, jak na przykład 
krąg pierwszych archeologów chrześcijańskich, dzięki którym zaczęto niejako na 
nowo odkrywać rzymskie katakumby. Z okazji kanonizacji w 1622 roku powstał 
znany obraz ukazujący świętego Filipa Neri w ekstazie, pędzla włoskiego malarza 
Guido Reniego (1575-1652). Płótno z bocznego ołtarza w Wierzenicy dokładnie 
powtarza ten wzór. 

Wiemy, że po „potopie” szwedzkim, w roku 1665 powstała z inicjatywy księdza 
Stanisława Grudowicza kongregacja filipinów przy kościele świętej Małgorzaty na
poznańskiej Śródce, która w sześć lat później kościół ten w ogóle przejęła. Najwi-
doczniej kongregację łączyły z niedaleką Wierzenicą jakieś ścisłe kontakty, skoro jej 
patron pojawił się na tutejszym ołtarzu. 
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Niezwykła Matka Boska

Na ścianie północnej znajduje się kolejny ciekawy obiekt – obraz Matki Bo-
skiej z welonem. Z poziomo zakomponowanego płótna wychyla się ku nam mło-
da, pełna gracji Matka Boska, która bardzo delikatnym ruchem odsłania (bądź, 
jak kto woli, właśnie zakrywa welonem) leżące przed Nią nagie Dzieciątko. Ba-
rokowy, świetny obraz, pochodzący zapewne z XVII wieku, przynosi zaszczyt 
ofiarodawcom, a chlubę świątyni i godny jest podwójnej uwagi. Pochodzi bez
wątpienia z Włoch, gdzie zakupił go prawdopodobnie któryś z Cieszkowskich  
i podarował kościołowi. To kopia znanego dzieła wspomnianego tu już malarza 
Guido Reniego. Z drugiej strony powinna nas zastanowić niezwykła ikonografia. 
Tylko z pozoru widzimy scenę idylliczną, rodzajową. Pod tym rzekomym spokojem 
kryje się dramat: już w średniowiecznych wizjach świętej Brygidy szwedzkiej, które 
znalazły szeroki oddźwięk w Europie i mocno wpłynęły na sztukę chrześcijańską, 
czytamy o tym, że Matka Boska przewijając pieluszki Dzieciątka przeczuwała, że 
są one zapowiedzią śmiertelnego całunu. Temat ten, choć rzadki, pojawił się już w 
malarstwie późnogotyckim. Małego Jezuska zmorzył sen – „brat śmierci” – a welon 
Matki Boskiej okrywa go tu rzeczywiście jak całun. W oczach Madonny widać 
zaś tyleż słodyczy, co smutku. W ten sposób okazuje się Ona Współodkupicielką, 
idealnie współodczuwającą i przeczuwającą Mękę swego Syna. 
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Niezwykłe Ukrzyżowanie

Na północnej ścianie nawy, już pod wieżą, naprzeciwko obrazu świętego Miko-
łaja, wisi duże płótno z wyobrażeniem Ukrzyżowania. Na pierwszy rzut oka można 
ulec złudzeniu, że to obraz jakiegoś współczesnego artysty, hołdującego „prymi-
tywnej” stylizacji. A jednak „prymityw” wynika nie ze współczesnej maniery, ale  
z ludowej nieudolności, która tak często zachwyca i wzrusza. Tym bardziej, że arty-
sta złączył kilka różnych, klasycznych motywów, przetwarzając je na swój sposób. 
Obraz pochodzi zapewne z końca XVIII lub początku XIX wieku, gdy nie było już 
wykształconych malarzy, hołdujących barokowej stylistyce, ale wciąż cieszyła się 
ona popularnością pośród samorodnych, prowincjonalnych twórców. 

Krzyż Chrystusa stoi na płomiennoczerwonej górze, która tak naprawdę jest 
otchłanią czyśćca, zbudowaną z płomieni, pośród których widnieją cierpiące du-
sze. Potężne postacie, jakby zbudowane z ognia, spoglądają ku Ukrzyżowanemu 
i w błagalnym geście składają ręce. Przy bocznych ramionach Krzyża zawisły  
w locie dwa amorki, zbierając do dwu kielichów Najświętszą Krew, płynącą z obu 
przebitych dłoni Chrystusa. Tym samym obraz wyraźnie wskazuje na tożsamość 
Najświętszego Sakramentu z Ciałem i Krwią Ukrzyżowanego Chrystusa, czyli do-
wodzi, że Ofiara Mszy Świętej może pomóc duszom w czyśćcu cierpiącym.

Ponad ramionami Krzyża widnieje po lewej czerwone słońce, a po prawej żółty 
sierp księżyca – jeden z najstarszych symboli, łączonych z Ukrzyżowaniem, zapew-
ne na pamiątkę zaćmienia słońca w chwili śmierci Pana. Za Chrystusem, pośród 
naiwnie malowanych, zielonych pól, rozciąga się fantazyjna panorama Jerozolimy  
z kopułą świątyni Świętego Grobu. 

Pieta Patris 

Na południowej ścinanie nawy, tuż obok wejścia widnieje ujęta w owal, jed-
nobarwna, szlachetnej roboty płaskorzeźba z XVIII stulecia. Bóg Ojciec, ukazany 
jako ukoronowany, brodaty starzec, trzyma na kolanach Ciało Swojego Jednoro-
dzonego Syna. Powyżej unosi się Gołębica Ducha Świętego, a w tle anioły dzierżą 
narzędzia Męki – Krzyż i kolumnę biczowania. Kompozycja taka nazywa się Pieta 
Patris; znana była już w średniowieczu. Z jednej strony, można ją zakwalifikować
jako jedn ze sposobów ukazywania Trójcy Świętej, z drugiej – jest to jakby dosłow-
ne unaocznienie słów Pisma Świętego (J 3, 16): 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
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Anioły

Na koniec zwróćmy uwagę na dwa (bezskrzydłe wprawdzie) anioły w zachod-
nich narożach nawy. Są to siedemnastowieczne rzeźby, być może pochodzące  
z jednego z ołtarzy – prawdopodobnie adorowały jakiś centralnie ustawiony obraz 
bądź figurę. W obecnym upozowaniu, stojąc po stronie muzycznej empory, zdają
się tworzyć swego rodzaju, tradycyjny „chór anielski”, często dekorujący okolice 
organów – aczkolwiek takie ich umiejscowienie jest wtórne. 

August Cieszkowski

W Wierzenicy miał swoje – jak mawiano – Tusculum, czyli twórcze ustronie, 
człowiek niezwyczajny, promieniujący osobowością i twórczością na całą Polskę  
i poza nią: August Cieszkowski (1814-1894), „dobroduszny filozof”, „duch wielki,
serce złote”. Pochodził z Mazowsza. Po powstaniu listopadowym, w które, choć 
kilkunastolatek, mocno się zaangażował, wyjechał na emigrację i przez parę lat 
studiował w Niemczech. W Heidelbergu zdobył doktorat z filozofii, po czym za-
raz zasłynął naukowymi pismami. Próba powrotu do Królestwa Polskiego, czyli 
na ziemie pod zaborem rosyjskim i rozpoczęcia szerszej działalności, skończyła się 
aresztem. Był jednak obywatelem świata, synem zamożnej, ziemiańskiej rodziny. 
Aby mieć swobodę działania, kupił dobra w gościnnej Wielkopolsce (a miał też 
liczne majętności poza granicami dawnej Rzeczypospolitej) i osiedlił się w Wierze-
nicy. Rozwinął tu niesłychanie żywą działalność społeczną, polityczną i naukową, 
a Wierzenica, zagubiona pośród podpoznańskich lasów, aczkolwiek odległa zaled-
wie 15 kilometrów od Poznania, stała się celem podróży znamienitych gości. Mię-
dzy innymi Zygmunta Krasińskiego, który, zanim jeszcze zacieśnił swoją wielką 
przyjaźń z Augustem, tak scharakteryzował go w liście do Delfiny Potockiej:

W istocie jest brzydki na twarzy, w istocie nawet jest czasem pedantem, bo 
filozofia nie jest najwyższym życiem – jest tylko dyssekcją najwyższego życia.  
Z tym wszystkim trudno o rozleglejszą naukę, o wyższy rozum, a zarazem 
o lepsze i cichsze serce. Jeżeli ma się za pięknego to łaska Boska nad nim, 
bo gdyby wciąż czuł się brzydkim, to by w końcu już musiał oszaleć.

Cieszkowski był jednym z najwybitniejszych polskich filozofów swojego czasu,
przy okazji zaś mecenasem nauki i sztuki, ekonomistą i propagatorem pracy or-
ganicznej. Zabiegał o powołanie w Poznaniu uniwersytetu. W latach Wiosny Lu-
dów powstała wedle jego pomysłu Liga Polska, która miała reprezentować Polaków  
z trzech zaborów, aby można było „kusić się o osiąganie niepodległości na dro-
dze jawnej i legalnej”. Po tych nieudanych próbach w roku 1857 został jednym  
z współtwórców Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i jego pierwszym pre-
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zesem; godność tę piastował potem jeszcze dwukrotnie. Był też posłem do pruskie-
go parlamentu. W 1870 roku powołał do życia Wyższą Szkołę Rolniczą w swoim 
majątku, Żabikowie pod Poznaniem. Jego pisma oddziałały na filozofów polskich 
i niemieckich. Tworzył religijno-mesjanistyczne traktaty – Prolegomena zur Histo-
riosophie, Gott und Paligenesie i dzieło życia, Ojcze nasz, którego jedynie pierwszy 
tom (z czterech) ukazał się za życia autora. Jako człowiek prawicy, katolik, widział 
w narodzie polskim siłę, która ma dokonać moralnej przebudowy świata; sądził 
też, że „klasa przemysłowa będzie w przyszłości prawdziwą armią ludzkości, która 
pod chorągwią ducha wciąż nowe od natury wywalczać będzie zdobycze”. Tymi 
właśnie ideami zainspirował swego przyjaciela, poetę Zygmunta Krasińskiego.  
W wierzenickim dworze Cieszkowski zgromadził bibliotekę, która liczyła kilka ty-
sięcy tomów. Niestety, księgozbiór ten uległ rozproszeniu podczas ostatniej wojny, 
a sam dwór, choć trwa, to w stanie przykrej dewastacji. 

Zygmunt Krasiński

Pogoda także jesienna. Wielkie jęki wiatru, niebo szare, ale ogień na kominku  
i August ze zwojem papierów w ręku stoi, a ja na kanapie z przymkniętymi  
oczyma, słucham i krytykuję, i dzień tak cały upływa

– pisał do swojej ukochanej Delfiny Zygmunt Krasiński (1812-1859), wieszcz, au-
tor Nieboskiej Komedii, Irydiona, Psalmów przyszłości i częsty gość Augusta Ciesz-
kowskiego w Wierzenicy. Na ofiarowanym Cieszkowskiemu egzemplarzu Przed-
świtu Zygmunt położył nie pozostawiającą wątpliwości dedykację: „Temu, który 
natchnął – natchniony”. Za wsią, ponad nieistniejącym młynem nad rzeką Głów-
na, jest wzniesienie pokryte lasem, ongiś zwane Wzgórzem Krasińskiego. Tu, pod 
obumarłą dziś sosną, poeta miał rozmyślać nad swoim losem i nieszczęśliwą miło-
ścią do Delfiny Potockiej.

Zygmunt i August znali się jeszcze z czasów dzieciństwa; wychowywała ich ta 
sama opiekunka, baronowa de la Haye, która wcześniej opiekowała się synem ce-
sarza Napoleona. W roku 1839, po dziesięciu latach niewidzenia się, przyjaciele 
ponownie nawiązali kontakty. Odtąd Krasiński nie zaniedbywał okazji i wyjeż-
dżając z Królestwa Kongresowego, czyli, jak mawiał, z „krainy kajdanowatości” na 
Zachód – wstępował do Wierzenicy. W latach 1843-1845 złożył tu sześć niezapo-
mnianych dla siebie, choć krótkich wizyt. Po wyjeździe w roku 1843 pisał: „śni mi 
się Wierzenica teraz, jak Nicea dawniej; wyrywam się ku niej, wyciągam ramiona, 
a gdy odjeżdżać będę, wezmę trochę piasku jej na pamiątkę”. Cieszkowski rewan-
żował się wizytami w Opinogórze. 

Zachowana korespondencja wieszcza pozwala zrekonstruować te wizyty i odczy-
tać ich wielką wagę w jego życiu. Można w tym celu sięgnąć do wielotomowej edycji 
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dzieł Krasińskiego, albo – idąc na skróty – zaopatrzyć się w bibliofilski druczek wy-
dany przez Zbigniewa Przychodniaka z okazji 150-lecia Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk (przypomnijmy, że Cieszkowski był jego pierwszym prezesem). Jest 
to publikacja listu, zapisanego 8 lipca 1845 roku na karcie ekonomicznej broszury, 
którą Zygmunt przesłał z Heidelbergu do Wierzenicy. Pozycja ta, opatrzona cieka-
wym komentarzem, wprowadza doskonale – jak pisze wydawca – „w sam środek 
wierzenickiego okresu w biografii i twórczości Zygmunta Krasińskiego”.

Przyjaciele wiele dyskutowali. Te osobiste rozmowy Zygmunt nazywał po swoje-
mu „wierzeniczeniami” (taki tytuł przyjęło też pismo wydawane od 1999 roku przy 
wierzenickiej parafii). Inspirowały go dzieła i filozoficzna wiedza Augusta, August zaś
korzystał z literackiego obycia i smaku wieszcza. Zajmowały ich też niemało sprawy 
osobiste. Poeta przeżywał w tych latach liczne rozterki natury politycznej i rodzin-
nej. Jako wielki pan, magnat, miał nieskrępowaną prawie możliwość wyjazdów ze 
zniewolonego kraju do Zachodniej Europy. Wprawdzie nigdy nie wybrał emigracji, 
ale bodaj więcej czasu spędzał w Szwajcarii, Niemczech, Włoszech i Francji, niż  
w Ojczyźnie. Na Zachodzie ogłaszał też swoje pisma, wprawdzie incognito, ale jego 
autorstwo było publiczną tajemnicą. Obawiał się więc, że zostanie surowo ukarany 
przez carskie władze. Niekiedy pewne swoje notatki powierzał Cieszkowskiemu, 
aby przechowywane były blisko Królestwa, lecz bezpieczne, w pewnych rękach. To 
jeden powód do niepokoju. Drugim były nieuregulowane sprawy osobiste: miłość 
do mężatki, pięknej Delfiny z Komarów Potockiej i jednoczesny, przymusowy oże-
nek z Elizą Branicką. Tego ostatniego żądał od Zygmunta ojciec, generał Wincenty 
Krasiński. Zygmunt formalnie spełnił żądanie rodzica, ale zakochany do szaleń-
stwa w pięknej Delfinie nie spieszył się z wypełnieniem małżeńskich powinności.
Uczynić to miał dopiero pod wpływem wymiany poglądów z Augustem Ciesz-
kowskim, który był niepomiernie bardziej zrównoważony i udzielał mu trzeźwych, 
życiowych rad, napominając i karcąc po przyjacielsku. Krótko mówiąc, odwodził 
go od romansu z Delfiną. Te rady wieszcz wielce sobie cenił, choć po ślubie z Elizą
pisał do Augusta (i to z Wierzenicy, przybywszy tu nie zastał bowiem gospodarza 
w jego domu): 

Biada mi, żem was słuchał mimo krzyk sumienia mego... czymże je-
stem?... człowiekiem, który sto razy na dzień przeklina chwilę, w której 
zrobił dla Ojca to, czego nawet Ojciec niebieski nie ma prawa wymagać.

Był przekonany, że z Cieszkowskim łączą go na wieki, poza grób – przyjaźń  
i „duchowe powinowactwo wyboru”. Z drugiej strony i on miał pod adresem Augu-
sta pewne krytyczne uwagi. Przestrzegał go przed „zdrewnieniem” i „odrętwieniem”, 
zbytnim racjonalizmem i suchą abstrakcją, płynącą z niemieckiej filozofii. Pragnął,
aby August odrodził w sobie „ducha sprężystości” i pisał o nim do Delfiny:
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Wielka i potężna inteligencja, ale brak mu krwi w żyłach... pod-
czas kiedy ja jestem z ognia i elektryczności... on jest z białego mar-
muru, nieskazitelnego, nawet przezroczystego, ale nieruchomego.
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Złote wrota Cieszkowskich  
i Lenartowicza w Wierzenicy

Znany poeta – nieznany rzeźbiarz

Niezorientowanych czeka w Wierzenicy zdumienie największe chyba spośród 
wszystkich zdumień i zaskoczeń, czyhających na trasie dwunastu kościółków.  
W drewnianej ścianie nawy tkwi wysoki, jakby obcy organicznej strukturze świą-
tyni, ale tym bardziej przez to niezwykły i szlachetny, marmurowy, klasyczny 
portal. Nie służy do przejścia dokądkolwiek; brązowymi płaskorzeźbami swoich 
Drzwi opowiada tylko o przejściu na tamten świat. Właściwe wejście do krypty 
prowadzi bowiem przez zamaskowaną w podłodze klapę. Same Drzwi – to główna 
część nagrobka hrabiego Augusta Cieszkowskiego. Jego popiersie widnieje powyżej,  
w tympanonie, ponad rodowym herbem Dołęga. Rzeźbił je nie byle kto, bo pierw-
szej sławy w Polsce mistrz Antoni Madeyski (między innymi autor nagrobnego 
posągu świętej królowej Jadwigi na Wawelu). Jednak nie popiersie, a właśnie Drzwi 
powinny budzić zachwyt i zdumienie. Jest to, zapomniane przez ogół i ukryte 
przed wzrokiem tłumnej publiczności, „najcenniejsze dzieło polskiej romantycznej 
rzeźby nagrobnej”, jak napisał Jacek Kolbuszewski, znawca tematu. 

Wyrzeźbił je twórca wprawdzie powszechnie znany, lecz nie jako mistrz dłu-
ta, a romantyczny poeta – Teofil Lenartowicz (1822-1893). Mało kto pamięta, że
„lirnik mazowiecki”, zmuszony w wieku lat 29 do emigracji z rodzinnej Warszawy 
i z Polski, po niemal dziesięcioletniej tułaczce osiadł na stałe we Florencji, gdzie 
mieszkał aż do śmierci. Florencja jest stolicą sztuki; Teofil zaś od młodości poświę-
cał sztuce, zwłaszcza rzeźbiarskiej, wiele uwagi. W swoim debiutanckim poemacie 
Rzeźbiarz (nomen omen), zapisał romantyczną dewizę: „Bo duch rzeźbiarza / Jako 
Bóg stwarza”. I w późniejszych jego wierszach sztuka rzeźbiarska zajmowała wy-
jątkowe miejsce. Ciśnie się tu pod pióro nieodzowny do zacytowania wiersz Złoty 
kubek, jedno z najbardziej magicznych i najniezwyklejszych dzieł naszej literatury:
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W szczerym polu na ustroni 
Złote jabłka na jabłoni,

Złote liście pod jabłkami, 
Złota kora pod liściami. 
Aniołowie przylecieli 
W porankową cichą porę, 
Złote jabłka otrząsnęli, 
Złote liście, złotą korę.

Nikt nie wiedział w całym świecie, 
Ludzkie oczy nie widziały, 
Tylko jedno małe dziecię, 
Małe dziecię z chatki małej. 
Pan Bóg łaskaw na sierotę, 
Przyleciała znad strumyka, 
Pozbierała jabłka złote, 
Zawołała na złotnika: 
„Złotniczeńku, zrób mi kubek,  
Tylko proszę, zrób mi ładnie, 
Zamiast uszka ptasi dzióbek, 
Moją matkę zrób mi na dnie, 
A po brzegach naokoło 
Liść przeróżny niech się świeci, 
A po bokach małe sioło, 
A na spodku małe dzieci.” 

„Ja ci zrobię złoty kubek 
I uleję wszystko ładnie: 
Zamiast uszka ptasi dzióbek, 
Twoją matkę zrobię na dnie; 
A po brzegach naokoło 
Liść przeróżny się zaświeci, 
A po bokach małe sioło, 
A pod spodem małe dzieci. 
Ale czyjeż ręce, czyje 
Będą godne tej roboty? 
Ale któż się nim napije, 
Komu damy kubek złoty? 
Kto się w dłonie wziąć ośmieli, 
W złotym denku przejrzeć lice?”

„Sam Pan Jezus i anieli, 
I Maryja, i dziewice. 
Złotniczeńku, patrz weselej, 
Czemu twoje w łzach źrenice? 
Sam Pan Jezus i anieli, 
I Maryja, i dziewice.”
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Gdy Lenartowicz znalazł się w otoczeniu reliefów i figur włoskiego renesansu,
miał o czym rozmyślać. Zachwycał się i żałował, że „w mojej Polsce wieczna zima, 
/ Tam posągów, łuków nié ma” i miał poetycką chętkę „przenieść” do Ojczyzny 
„Giotta wieżę” tudzież „chram niebieski... / Który stworzył... Bruneleski” – albo 
znów brązowe płaskorzeźby Lorenzo Ghibertiego z podwojów florenckiego bapty-
sterium:

I znów bierze mnie ochota 
Te brązowe przenieść wrota; 
Cudże to bo dłuta, cud; 
Cała tu historia święta 
W pozłacany brąz zaklęta, 
Od stworzenia świata dzieje, 
Wszystko, zda się, żyje, śmieje, 
U nas takich nie ma dłut.

Co we Włoszech, a co w Polsce

Marzenie okazało się proroctwem, nie dotyczącym co prawda drzwi Ghibertie-
go, lecz tych, które wykonał sam poeta. Od zachwytu przeszedł bowiem do współ-
zawodnictwa. Wpierw wziął się za rysunek, a od 1864 roku zaczął modelować  
w glinie swoje pierwsze rzeźby, studiując i kopiując dzieła Lorenza Ghibertiego, 
Benvenuta Celliniego, Giovanniego da Bologna i Donatella. Później tworzył w po-
dobnym stylu kompozycje własne. 

Zmusiły go do tego okoliczności. Twórczość literacka (tak polska, jak włoska, 
bo i tej próbował) nie dawała wystarczających dochodów; wraz z żoną Zofią żyli na
granicy nędzy. Do tego dołączyła się depresja po śmierci ich jedynego dziecka i po 
klęsce powstania styczniowego. Ponadto lekarze zabraniali poecie „pracy umysło-
wej”, a trzeba było z czegoś żyć. Teofil zaczął więc odwiedzać pracownie znanych
florenckich rzeźbiarzy, Enrica Parriego i Giovanniego Dupré; wkrótce zyskał nie
tylko ich przyjaźń, ale i uznanie. O swojej nowej pasji napisał później do Marii 
Konopnickiej:

Błogosławiona zdolność zajęcia palców, bo ona daje wypoczynek du-
szy. Lekarstwo moje na nic się ludziom nie przyda – ale mnie bar-
dzo. Nie mogę żyć w świecie rzeczywistym, tworzę więc sobie inny 
i żyję w nim jak ów wyśmiewany rycerz smutnej twarzy.

Była to przemiana zaskakująca, aczkolwiek nie wzięła się z niczego. W owych cza-
sach wykształcenie młodzieńca z dobrych sfer obejmowało przynajmniej podsta-
wy rysunku, które Teofil z pewnością otrzymał. Zwłaszcza że jego ojciec, upadły
szlachcic, był z zawodu budowniczym. Wkrótce nowe zajęcie wydało ciekawe owo-
ce. Rodacy wiedzieli o tym – prace poety wystawiano w Towarzystwie Sztuk Pięk-
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nych w Krakowie i w warszawskiej Zachęcie. Jednak Lenartowicz-rzeźbiarz nigdy 
nie został w Ojczyźnie dostatecznie doceniony. Toteż, niestety, do dziś nie straciły 
na aktualności słowa Marii Konopnickiej, której wtórowali inni „wielcy”:

Rzeźby Lenartowicza szerzej są znane i wyżej cenione we Wło-
szech niż u nas. U nas uważa się je niemal za kaprys poety; tam za 
istotną sztukę, za równoległy do poezji prąd twórczości jego. Za co 
je uważał sam poeta? Czasem za jedno, a czasem za drugie.

Był płodny. Tworzył wielofigurowe kompozycje, płaskorzeźby, mnóstwo portretów
– medalionów, popiersi. Pracował głównie w glinie, często patynując ją potem na 
brąz, bądź zlecając znajomym rzemieślnikom odlew w brązie techniką galwanopla-
styczną. Tak właśnie wykonał swoje opus magnum, dzieło życia – Drzwi grobowe, 
które zachowały się w dwu odlewach, przy dwu grobowcach: jeden jako nagrobek 
matki Augusta Cieszkowskiego, Zofii z Kickich, w kościele Santa Croce we Floren-
cji, drugi zaś ponad grobem samego Augusta – przeniesiony, jak to marzył poeta  
w swoim wierszu, do Polski, do kościoła w Wierzenicy. 

Dzieje Drzwi 

Powstanie tego dzieła, jak i samej kaplicy, ma swoją frapującą historię. Możemy 
ją zgłębić dzięki badaniom Ligii Wilkowej tudzież dzięki wystawie, która w stule-
cie śmierci artysty odbyła się w Krakowskim Muzeum Narodowym i zaowocowała 
obszernym katalogiem jego dzieł. 

Otóż w latach 1869-1872 hrabia August Cieszkowski odbył długą podróż po 
Włoszech. Zahaczył też o Florencję. Postanowił tam wznieść nagrobek dla swej, 
zmarłej po wydaniu go na świat matki, Zofii z Kickich Cieszkowskiej (+1814).
Monument miał stanąć w kościele Santa Croce, w kaplicy Salviatich, przy lewym 
ramieniu transeptu. August zlecił wykonanie tego zadania Lenartowiczowi, który 
już wcześniej miał artystyczne kontakty z Wielkopolską i był mu znany. Zamierze-
nie było poważne – kościół Santa Croce jest jedną z najwspanialszych nekropolii 
Europy, mieszczą się w nim nagrobki Michała Anioła i Rafaela tudzież mnóstwa 
innych, ważnych osobistości; sąsiadują z nimi freski Giotta i liczne dzieła lumi-
narzy sztuki światowej. Specjalna rada czuwała nad jakością wznoszonych tam 
pomników. Zlecenie dla Lenartowicza zostało bez zastrzeżeń zaakceptowane, co 
świadczy o prestiżu, jakim cieszył się nasz rodak w ojczyźnie Leonarda. Ustalono, 
że epitafium będzie miało kształt portalu z naczółkiem; w naczółku miało stanąć
popiersie zmarłej, a poniżej – brązowy odlew płaskorzeźbionych Drzwi. 

Teofil rozpoczął prace w złym stanie ducha. W lipcu 1870 roku zmarła na
zapalenie płuc jego druga żona Zofia, przebywająca w gościnie u Mielżyńskich 
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w wielkopolskim Miłosławiu. Przygnieciony nieszczęściem artysta pisał do swojej 
szwagierki, Anieli Leszczyńskiej:

Kochany August, straciwszy także przed kilku laty małżonkę,  
najwyższy udział bierze w moich boleściach.

Praca nad płaskorzeźbionymi podwojami okazała się dobrym remedium. W listo-
padzie tego roku poeta zwierzył się Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu:

Robota długa, ale dająca tyle przynajmniej pocie-
chy, że się zapomina o nędzy swojej, o bólu serca.

Kiedy indziej napisał do rodziny swojej żony o Drzwiach:

Robiłem je z prawdziwą radością, że mogę coś robić, że nie 
zwariuję z żalu, modląc się na artystyczny sposób.

I wreszcie po dwu latach, w lipcu 1872 roku, donosił Kraszewskiemu: 

O Drzwiach moich Włochy powiadają, że to będzie un lavoro  
stupendo!!! [wspaniała robota] Pracowałem jak bestia przez miesiąc,  
retuszując od piątej z rana do 2-3 po południu, ale wyszło dobrze. 

Wobec podziwu florenckich rzeźbiarzy, Lenartowicz postanowił wysłać swoje
Drzwi, jeszcze przed zamontowaniem w kościele Santa Croce, wraz z płaskorzeźbą 
Głowy świętego Jana na misie – na wystawę światową do Wiednia. Wróżono mu 
zdobycie nagrody i rzeczywiście otrzymał za te prace Verdinst-Medaille (Medal 
Zasługi). Nie obyło się jednak bez zamieszania, którego powodem był „austriacki 
bałagan” panujący na wystawie. Bałagan, jak się okazało, błogosławiony dla Wie-
rzenicy. Otóż we Wiedniu Drzwi zaginęły. Przebywający tam przyjaciele alarmo-
wali artystę, żeby je wreszcie przesłał, a przecież uczynił to już dawno. Drzwi nie 
są szpilką – mierzą wszak 180 na 87 centymetrów; ale z początku nie sposób było 
ich odnaleźć, a termin obrad jury niebezpiecznie się zbliżał. Zatem w pośpiechu,  
w tym samym florenckim warsztacie G. Pellasa, wykonano drugi galwanopla-
styczny odlew, uszczuplony tylko o jedną małą scenę bordiury, być może wskutek 
uszkodzenia glinianego modelu. Ostatecznie jednak zdaje się, że nie trzeba było 
tej repliki wysyłać do Wiednia. Najwidoczniej odnalazł się odlew pierwszy, który 
został w końcu wystawiony i nagrodzony. Stąd zapewne trafił do Wierzenicy, do
zbiorów Cieszkowskiego, a replikę zamontowano w Santa Croce.

Długo nie było jasne, czy po przywiezieniu do Wierzenicy brązowe Drzwi od 
razu znalazły się w tutejszym kościółku, nad rodzinną kryptą Cieszkowskich. Prze-
cież jeszcze w 1894 roku – roku śmierci Augusta – wystawiano je na Powszechnej 
Wystawie Krajowej we Lwowie. Badacze mieli przede wszystkim wątpliwości co do 
datowania podziemnego grobowca, którego Drzwi są niejako nadziemną częścią. 
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Wątpliwości te przeciął artykuł regionalisty, mieszkańca Wierzenicy i miłośnika 
ojczystych dziejów – Włodzimierza Buczyńskiego. Po przeanalizowaniu dokumen-
tów okazało się, że trumny Augusta Cieszkowskiego, jego żony Haliny z Cieszkow-
skich Cieszkowskiej (1838-1861), ojca Pawła (1786-1862) i starszego syna Krzysz-
tofa (1859-1901) nie od razu spoczęły razem w istniejącej dziś krypcie. Powstała 
ona dopiero wiele lat później, za gospodarowania Augusta Cieszkowskiego juniora, 
zwanego „Guga” (1861-1932), który również tu spoczywa. Był on młodszym sy-
nem Augusta seniora i ostatnim z męskiej linii hrabiów Cieszkowskich z Wierze-
nicy. Zarówno krypta, jak wznoszący się nad nią wyniosły, kryty gontem dach, 
który współtworzy piękną bryłę kościółka i sugeruje istnienie kaplicy – zbudowane 
zostały wedle projektu znanego, poznańskiego architekta, Mariana Andrzejewskie-
go (1882-1962), zaś sam portal powstał wedle wzoru z Florencji – nad wykonaniem 
czuwał inny znany architekt, Stefan Cybichowski (1881-1940). Zezwolenie na bu-
dowę dachu ponad podziemnym grobowcem wydał w roku 1936 ówczesny kon-
serwator zabytków, Witold Dalbor. Zwieńczenie dachu ma kształt małej kapliczki  
z krzyżem, przeplecionym z podkową – w ten sposób można go odczytywać zarów-
no jako symbol wiary chrześcijańskiej, co stylizowany herb Cieszkowskich, Dołę-
ga. Poniżej, na ściance kapliczki wypisane są imiona i nazwiska osób pochowanych  
w krypcie. Epitafium wewnątrz kościoła poświęcone jest wyłącznie Augustowi-se-
niorowi. 

Wzniesienie ozdobnego zwieńczenia nad grobami Cieszkowskich zawdzięcza-
my zapewne spadkobiercom „Gugi”, który w kilkakrotnie spisywanym testamen-
cie zobowiązywał swoich następców do budowy rodzinnego mauzoleum, zalecając 
wszakże inny jego kształt (przewidywał murowane, neorenesansowe mauzoleum 
na planie koła, nakryte kopułą). Ponieważ był bezdzietny, adoptował przed śmier-
cią czterech wybitnych ziemian: Felicjana Dembińskiego, Edwarda Raczyńskiego, 
Jana Tyszkiewicza i Pawła Żółtowskiego. Im też przekazał swój ogromny majątek. 
Wierzenicę otrzymał Edward Raczyński z Rogalina, późniejszy ambasador w Lon-
dynie i emigracyjny prezydent Rzeczypospolitej. Jednak na mocy postanowienia 
wszystkich czterech adoptowanych, całością majątków administrował przez pewien 
czas Felicjan Dembiński. To bez wątpienia któryś z tych dwu ostatnich doprowa-
dził dzieło budowy mauzoleum do szczęśliwego końca.

Co opowiadają Drzwi

Przez długi czas sądzono, że Drzwi Lenartowicza to próba wyrażenia w języku 
sztuki filozoficznych idei Augusta Cieszkowskiego, przedstawionych w jego głów-
nym dziele, traktacie Ojcze nasz. Wedle Cieszkowskiego, pierwiastek duchowy 
przeżywa w dziejach ludzkości paligenezę, to jest odradzanie się w kolejnych eta-
pach. Etapy te można w skrócie nazwać: „byt-myśl-czyn” lub: „teza-antyteza-syn-
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teza”. Pierwszy z nich to epoka starożytna, którą symbolizuje pierwszy człowiek, 
Adam; następuje po niej teraźniejszość, symbolizowana przez człowieka-Chrystu-
sa, a w przyszłości nastąpić ma czas „Parakletu”. Na pozór kompozycja Drzwi od-
zwierciedla ten podział, każde z obu skrzydeł jest przecież trójdzielne. Sam Lenar-
towicz pisał w lipcu 1870 roku, że „Płaskorzeźba... przedstawia paligenezę naszego 
jestestwa”, a potem, że ułożył wiersz, który „August nazwał streszczeniem swego 
Gott und Paligenesis”. Jednak wkrótce artysta zarzucił tę koncepcję. W cytowanym 
już liście do Kraszewskiego z lipca 1872 roku czytamy:

Zrzuciłem cały Ojcze nasz i przerobiłem tak, że to teraz ha un gar-
bo tutto differente [ma całkiem odmienny wdzięk]. Wszystko pra-
wie musiałem przechodzić i wydobywać. Do tego napisałem wier-
sze, które tak się podobały Augustowi, że je każe ryć w marmurze i 
złocić. Robotę moją widział Jerzy Lubomirski i Popiel [Paweł Po-
piel], i drugie łepaki, i już teraz nie będą mówić, że to blaga.

Wiersz, o któłrym mowa, został wyryty na drugim stopniu nagrobka, ustawionego 
w Santa Croce. Brzmi, jak następuje:

Jeśli z miłością, wiarą i nadzieją 
Zmarły opuszcza ten padół żałoby 
Na krótko anioł zawiera go w groby. 
Z za wrót grobowych, kędy go posieją, 
Po drugiej stronie tej żałosnej bramy 
Jak dzieckiem przyszedł na przeciwną dolę, 
Tak znów dzieciątkiem, inny a ten samy 
Wybiega w niebo anielskie pacholę. 
Ledwie mu zmysły anioł poprzesłania, 
Już go wywozi drugi zmartwychwstania 
Z błogą radością, że śmierć jest nam progiem 
Pomiędzy światem doświadczeń a Bogiem.

I rzeczywiście, Drzwi – jako owe „wrota grobowe”, „żałosna brama” i „próg pomię-
dzy światem doświadczeń a Bogiem”  – odpowiadają wierszowi, który nie jest już 
syntezą idei Cieszkowskiego, lecz opowieścią o śmierci i zmartwychwstaniu każde-
go człowieka. Kompozycja płaskorzeźby zyskała przez to większą zwartość, a treść 
nabrała wyrazistości. Sam pomysł nagrobka w kształcie bramy, portalu, czy drzwi 
nie jest nowy. Śmierć od zawsze kojarzyła się z przejściem do innego świata i już 
w starożytności znano motyw bramy śmierci. Wiele nowożytnych i nowoczesnych 
nagrobków, także bardzo wybitnych, podejmuje ten wątek.
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Tak więc Drzwi z Wierzenicy-Florencji ukazują: na skrzydle prawym – schy-
łek życia doczesnego, na lewym – chrześcijańską perspektywę wiecznego życia po 
śmierci. Jedną połowę żywota zamyka Anioł Grobów, na znak – jak objaśniał sam 
poeta – że „tutaj się wszystko skończyło”; drugą połowę otwiera Anioł Zmartwych-
wstania. 

Prawe skrzydło

Po prawej widnieją u dołu wzburzone morskie fale, a ponad nimi chmura,  
z której wylatuje błyskawica. Ku wychylającemu się z toni Krzyżowi, jedynej na-
dziei Ludzkości, zdaje się płynąć samotny człowiek. Przy bliższej obserwacji spo-
strzegamy jednak, że jest to bodaj czerep czaszki wynurzający się z fal. Mamy zatem 
do czynienia ze smutnym oceanem śmierci. Nieco niżej, na wzburzonym morzu, 
Lenartowicz umieścił swoją sygnaturę. 

Ponad wodą unosi się wielki, odziany w powłóczystą szatę, smutny Anioł Śmier-
ci, z opuszczonymi skrzydłami, spoglądający w dół. Zwrócony ku nam tyłem, zda-
je się zamykać brązowe podwoje. Powyżej, ponad chmurami, widać personifikacje
trzech cnót Boskich: Wiary – z Krzyżem, Nadziei – z kotwicą i Miłości – z szatą 
rozchyloną w miejscu, pod którym bije serce. Te właśnie cnoty prowadzą ludzkość 
ku Zbawieniu. Wzdłuż zewnętrznej krawędzi tego skrzydła Drzwi ciągnie się wą-
ska, rozwidlona łodyga, której końcowe rozwidlenie oplótł wąż – symbol szatana  
i grzechu pierworodnego, źródła śmierci.

Lewe skrzydło

Zupełnie inną scenę widzimy na skrzydle lewym. Tu również artysta zaczął 
swą opowieść u dołu i tu również jest ona trójdzielna, ale poszczególne części 
trójdzielnej kompozycji znajdują się nieco wyżej, niż te, które odpowiadają im na 
skrzydle sąsiednim. Najniżej widnieje góra – wyspa Czyśćca pośród wygładzonej, 
spokojnej, morskiej toni. Sam pomysł owej wyspy zaczerpnął Lenartowicz z Bo-
skiej Komedii Dantego. Ukazane na skałach postaci – dusze czyśćcowe – spoglądają  
w głąb morza, na widnokrąg, spoza którego wschodzące właśnie słońce wychyliło 
już połowę swojej promiennej tarczy. Na promieniach i ponad nimi widać małe 
główki aniołków.

Wyżej szybuje Anioł Zmartwychwstania, radosny, z uniesionymi skrzydłami, 
odziany w rodzaj diakońskiej dalmatyki z wyszytym na piersi symbolem Oka 
Opatrzności. Lewą rękę wysunął przed listwę bordiury – jakby wylatywał ku wi-
dzom i otwierał te Złote Wrota, albo jakby wskazywał scenę powrotu syna mar-
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notrawnego, która znajduje się właśnie w tym miejscu bordiury. Spomiędzy unie-
sionych ku górze skrzydeł anioła unosi się ku górze zbawiona duszyczka, którą 
lotny opiekun „w postaci dzieciny, oddaje niebu”. Nieopodal widać gałązkę lau-
ru – symbol triumfu, wieńczący długi sznur, kompozycyjny odpowiednik łodygi  
z prawego skrzydła. 

Najwyrazistsze, największe i najpełniejsze wyrazu są postaci obu Aniołów 
– Śmierci i Zmartwychwstania. Pozostałe figury wykonał artysta w mniejszej ska-
li. Postąpił sobie tutaj podobnie, jak jego ulubiony mistrz sprzed stuleci, Loren-
zo Ghiberti. Toteż Drzwi można czytać etapami – najpierw oglądając je z daleka,  
a w miarę zbliżania się rozpoznawać kolejne, coraz drobniej opracowane osoby  
i sceny. 

Bordiura z wykładem pacierza – Ojcze nasz

Jako ostatnie przyciągają uwagę małe postaci na listwie bordiury, rozdziela-
jącej oba skrzydła. W Wierzenicy tworzą one dziewięć scen (podczas gdy tylko 
osiem znajdziemy na drugim egzemplarzu Drzwi we Florencji). Układają się one  
w wykład Modlitwy Pańskiej Ojcze Nasz, biegnąc od dołu ku górze. Jak wiadomo, 
pierwsze trzy wezwania pacierza odnoszą się do chwały Bożej. Tak więc słowom 
„Ojcze nasz, któryś jest w niebie” odpowiada modląca się do Boga Ojca rodzina. 
Wezwanie „święć się Imię Twoje” wyraża pochód aniołów z darami, ponad który-
mi unosi się gołębica Ducha Świętego; „przyjdź Królestwo Twoje” wyobraził poeta 
jako scenę ofiary Abrahama – z rozwiązanym już Izaakiem, zapowiadającym przyj-
ście Chrystusa i aniołem; powyżej unosi się sam Chrystus z Krzyżem, pośród sym-
boli ewangelicznych (tej właśnie sceny brak na Drzwiach w wydaniu florenckim).
Dalej rozwija się wykład dotyczący wezwań związanych z życiem doczesnym. Sło-
wom: „bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi” odpowiada rycerz klęczący 
przed aniołem; „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” – Oko Opatrzno-
ści ponad postaciami siewcy i oracza oraz wielki kłos pod ich stopami; „i odpuść 
nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” – syn marnotrawny 
powracający do ojca; „i nie wódź nas na pokuszenie” – scena kuszenia Chrystusa 
przez diabła; „ale nas zbaw ode złego” – Archanioł Michał zwyciężający szatana. 
Całość wieńczy figura Baranka w promienistym nimbie, zapewne symbol wysłu-
chanej modlitwy. 

Tarcze z napisami

Po obu stronach Drzwi znajdują się dwie marmurowe tablice w kształcie  
tarcze, z wyrytymi na nich napisami. Cytaty – których nie ma na nagrobku florenc-
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kim – wybrał może najmłodszy syn filozofa, August Junior, „Guga” (jego zdjęcie
wisi obecnie tuż obok), lub jego spadkobiercy, o których była już mowa. Wykute  
w marmurze łacińskie teksty to trzy wersety z listów świętego Pawła i jedno zdanie 
z traktatu Cur Deus homo? („Dlaczego Bóg stał się Człowiekiem?”) wielkiego śre-
dniowiecznego scholastyka, Anzelma z Canterbury, żyjącego w XI wieku. Wszyst-
kie odnoszą się do życia, wiary i rozmyślania nad nimi. I tak po lewej czytamy, 
poczynając od góry:

Bonum certamen certavi, cursum consumavi, fidem servavi. 
[W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem,  
wiary ustrzegłem] 
 Święty Paweł, List do Tymoteusza IV, 7

Negligentia mihi videtur si postquam confirmati sumus  
in fide non studemus quod credimus intelligere. 
[Zaniedbaniem zdaje mi się, gdy, okrzepnąwszy we wierze,  
nie staramy się zrozumieć tego, w co wierzymy] 
 Anzelm z Canterbury, Cur Deus Homo I, 2

Po prawej zaś, odpowiednio:

Spiritus enim scrutatur omnia, etiam profunda Dei. 
[Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego] 
 Święty Paweł, pierwszy List do Koryntian 2, 10

Nos autem non sumus subtractionis filii in perditionem,  
sed fidei in Acquisitionem animae. 
[My zaś nie należymy do synów odstępstwa, którzy idą  
na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają dusze] 
Święty Paweł, List do Hebrajczyków 10, 39. 
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