Adam Kajczyk

W POSZUKIWANIU PODZIEMI
GOSTYŃSKIEJ FARY
Pod wieloma zabytkowymi kościołami w Polsce znajdują się do dziś
krypty. Najczęściej złożone są w nich szczątki nie tylko duchownych, ale
przede wszystkim fundatorów tych świątyń, ich dobroczyńców, ludzi w czasie swojego żywota znanych i poważanych. Powszechnie znane są podziemia
bazyliki na Głogówku, gdzie spoczywają fundatorzy Świętej Góry ze znanych rodzin: Konarzewskich, Opalińskich i Mycielskich, a także członkowie
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. Wiadomo też, że podobnie grzebano
swoich zasłużonych zmarłych w innych okolicznych kościołach, na przykład
w Strzelcach Wielkich czy w Starym Gostyniu. Analogicznie rzecz wygląda
w gostyńskim kościele farnym pw. św. Małgorzaty.
Bazylika na Świętej Górze jest dziś jedynym miejscem w okolicy,
gdzie można zobaczyć podziemne krypty. W kościele pw. św. Małgorzaty
wejścia do podziemi zostały zamurowane podczas remontu świątyni w latach
1901-1906. Jedyny ich opis znajdujemy w artykule Władysława Kołomłockiego Wspomnienia z czasów odnawiania kościoła farnego w Gostyniu, zamieszczonym na łamach „Kroniki Gostyńskiej”. Z tekstu możemy się między
innymi dowiedzieć, w jakim stanie był w tym czasie kościół farny i jego wyposażenie oraz co w czasie prac znaleziono. Remont przeprowadził ówczesny
proboszcz ks. Emil Jackowski.
Jeszcze ciekawszych odkryć dokonano w prezbiterium. Po zerwaniu posadzki pokazało się, że pod nią znajdują się 3 groby masowe, do których zejść można było
schodkami ceglanymi po podniesieniu specjalnych drzwi […]. Groby te zbudowano
z cegieł, o sklepieniu beczkowatym, nie były wysokie, najwyżej 1,70 m, tak że wysokiego wzrostu człowiek musiał się dobrze schylić, gdy wszedł do środka. Szerokość ich wynosiła 3-4 m, długość do 5 m. Ze sobą nie miały żadnej łączności.
W grobach tych znaleziono wiele trumien, ale nie płaskich, tylko masywnych
i ozdobnych; wiele z nich rozpadło się i kości wysypały się na zewnątrz. Były to
trumny dziedziców miasta, fundatorów i dobrodziejów kościoła […]. Tuż u wejścia
do prezbiterium od strony nawy znajdował się osobny zamurowany grób, również
z cegieł, 1,5 m szerokości z osobnym wejściem. Znaleziono w nim jedną jedyną
trumnę. Ale niezmiernie oryginalną. Olbrzymia, wyżłobiona w jednym pniu drzewa,
na kształt łodzi, wylana żywicą – trzymała się doskonale, jakby dopiero wyszła
z warsztatu […]. Cóż się stało z tymi podziemnymi grobowcami czasu restauracji?
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3 groby masowe pozostawiono w tym stanie, w jakim je zastano, niczego nie ruszając, ponieważ miały silne ściany i sklepienia. Zamurowano jedynie wejścia do nich.
Są one obecnie pod prezbiterium, ale dostać się do wnętrza nie sposób. Grób mały
z ciekawą trumną zasypano gruntownie piaskiem z obawy przed zapadnięciem się
posadzki, poczem również od wierzchu zamurowano. Trumnę ze szczątkami pochowano na cmentarzu.

Z relacji tej wiadomo, że pozostawiono po remoncie nienaruszone trzy krypty
ze znajdującymi się tam trumnami. Czyich szczątków można się w nich spodziewać? Józef Łukaszewicz, autor dzieła Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów
dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej pisze:
Kościół ten zawierał niegdyś w sobie groby familijne Gostyńskich, właścicieli przez
kilka wieków Gostynia, z nagrobkami i wizerunkami niektórych członków tej rodziny. Zapewne wszystko to wyrzucono z niego przy restauracji kościoła po roku
1685.

Byłaby to niepowetowana strata i tylko można mieć nadzieję, że autor pisząc
te słowa, polegał na własnych domniemaniach i w dalszym ciągu jest szansa
na odkrycie pochówków tych, którym zawdzięczamy powstanie naszego grodu. Dziś, niestety, nie wiadomo, ani kto jest tam pochowany, ani nawet
w którym miejscu!
Aby uchylić choć rąbka tajemnicy, Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary oraz Fundacja „Miejsce Moje”, realizując projekt: „Tajemnice
Fary. W poszukiwaniu krypt i podziemi”, zleciły w 2008 roku firmie „Georadar Anna Groffik” z Wrocławia wykonanie nieinwazyjnych badań geofizycznych. Badania te zostały wykonane metodą georadarową. Georadar
(GPR – ang. ground-penetrating radar) wykorzystuje wysokorozdzielczą metodą geofizyczną, przedstawiającą w sposób graficzny ciągłą strukturę badanego ośrodka wraz z infrastrukturą podziemną w postaci rur, kabli, konstrukcji betonowych. Badania takie ukazują wszelkie istniejące zmiany
w badanym gruncie, tj. wszelkie naruszenia naturalnych warstw gruntu, wykopy, pustki, obiekty oraz różne zanieczyszczenia gruntu. Właściwa interpretacja uzyskanych danych umożliwia określenie głębokości, wielkości, kształtu obiektów, a także w przybliżeniu materiału, z którego zostały wykonane.
Dzięki tym walorom georadar znalazł powszechne zastosowanie w archeologii.
Zgodnie z planem zakres wykonanych 24 czerwca 2008 roku badań
obejmował fragmenty wnętrza kościoła oraz terenu położonego wokół. Do
poszukiwań wytypowane zostały dwa podstawowe obszary -- prezbiterium,
w którym głównym celem była lokalizacja krypt oraz teren dawnego cmentarza przykościelnego. Dodatkowo poszukiwania prowadzono w pobliżu wieży
oraz na placu przy kościele od strony południowej. W wyniku badań w pre-
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zbiterium wyodrębniono nieregularne i miejscowe anomalie na głębokości od
0,6 m do 1,2 m, a ponadto silne zakłócenia pochodzące od znajdujących się
pod posadzką kabli energetycznych. Bardziej obiecujące w oczach wykonawcy były wyniki badań terenu przykościelnego cmentarza, gdzie wyodrębniono dwie wyraźne anomalie. Większą, znajdującą się przy ścianie północnej kościoła, o wymiarach maksymalnie 8 x 36 m. Zgodnie z interpretacją nie
ma ona spójnej konstrukcji, ale charakteryzuje się bardzo regularnym kształtem, a mnogość sygnałów w tym miejscu może wskazywać na znaczne naruszenie struktury ośrodka, czyli na przykład zaleganie gruzu czy rumoszu albo
na wielowarstwowe pochówki. Mniejsza anomalia, o wymiarach 2 x 6 m,
została zinterpretowana jako możliwa kontynuacja większej anomalii. Oznacza to dużą ingerencję w strukturę gruntu.

Badania georadarowe (2008)

Podobnym wynikiem zakończyły się przeszukiwania placu po południowej stronie kościoła. Stwierdzono istnienie znajdujących się na głębokości od 1,0 m do 1,3 m kanałów, które prowadzą w kierunku plebanii. Na głębokości 3 metrów wykryto kolejną anomalię, którą tworzyć mogą duże kamienie. Rezultaty poszukiwań ewentualnego podziemnego połączenia kaplicy Modlibowskich z kościołem zakończyły się niepowodzeniem. Brakuje
kategorycznych dowodów, które potwierdzałyby istnienie takiego przejścia.
Niemniej obecność niewielkich anomalii, w opinii wykonawcy badań, może
potwierdzać istnienie zasypanego kanału.
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Wyniki przeprowadzonych badań okazały się w rezultacie rozczarowujące. Wydawało się, że istnienie podziemnych pomieszczeń na obszarze
prezbiterium jest oczywiste i wystarczy określić tylko ich lokalizację. Trudno
określić, co spowodowało, że to niemożliwe. Być może miały na to wpływ
silne sygnały będące zakłóceniami pochodzącymi od kabli energetycznych
znajdujących się pod posadzką? Wykonawcy badań wspominają o tym fakcie
w swym sprawozdaniu.
Kolejny etap badań zrealizowano 5 kwietnia 2014 roku. W tym dniu
wrocławska firma KART-GEO dr. Adama Szynkiewicza, znanego z udziału
w zespole weryfikującym poszukiwania „złotego pociągu” koło Wałbrzycha,
przeprowadziła kolejne badania georadarowe kościoła farnego. Ich zasadniczym celem była ponownie lokalizacja krypt w prezbiterium oraz odnalezienie
innych pomieszczeń pod ziemią w obrębie murów świątyni i w bezpośrednim
jej sąsiedztwie. Prace te zostały dofinansowane przez samorząd gminy Gostyń
w ramach projektu realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary.
Zleceniodawca, którym było Towarzystwo, wyznaczył do badań cztery
miejsca. Były to: prezbiterium, wieża, skarbczyk i fragment terenu cmentarza
po północnej stronie kościoła. Terenowe badania georadarowe wykonane zostały przenośnym radarem do penetracji gruntu RAMAC/GPR. Ich wyniki
poddane interpretacji przez wykonawcę badań wykazały, że w pobliżu północnego muru kościoła występują liczne miejsca anomalne. Zostały one zgrupowane jako pięć zespołów anomalnych i w opinii interpretatora powinny zostać
poddane kolejnemu, szczegółowemu etapowi badań georadarowych.
Jeden z zespołów znajdujący się przy północnym wejściu do wieży
jest najprawdopodobniej grobowcem z pochówkiem. Podobne licznie występują w innych częściach badanego terenu. Liniowe anomalia są zapewne
elementami rurociągów odwadniających oraz starymi fundamentami. Najciekawsze jednak w tym miejscu są echa fal sugerujące, że w gruntach ukryte są
dwa niewysokie (do 2 m) wały ziemne biegnące równolegle do północnej
strony kościoła, a pomiędzy nimi jest struktura, która przypomina wypełnioną fosę (o głębokości od 2 m do 3 m). Badania posadzki wieży kościelnej
wykazały zakłócenia struktury, choć mało wyraźne i jednoznaczne. Na tym
etapie badań nie można, zdaniem wykonawcy, wykluczyć istnienia tu pochówków. Ciekawym wynikiem zakończyły się poszukiwania w skarbczyku.
Tutaj, zdaniem interpretatora badań, interesujące są dwa zespoły anomalii
Pierwszy liniowy biegnący przez całą długość pomieszczenia na linii północpołudnie; trudniejszy do interpretacji wydaje się być pochówkiem. Mniej
wątpliwości budzi zlokalizowany na lewo od niego, położony w kierunku
wschodnim, nieco mniejszy zespół zakłóceń, w którym dr Adam Szynkiewicz upatruje miejsca kolejnego pochówku. W tym przypadku prawdopodobieństwo jest bardzo duże.
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Anomalie georadarowe (GPR) w roku 2014: miejsce I – prezbiterium (P)
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Pod podłogą prezbiterium wykryto szereg anomalii, a najciekawsze
z nich zostały podzielone na pięć zespołów anomalii GPR oznaczonych:
A, B, C, D, E. Część z nich jest bardzo wyraźna i znajduje potwierdzenie na
krzyżujących się liniach przekrojowych. W opinii interpretatora zespół anomalii A wskazuje, że pod posadzką prezbiterium znajduje się krypta. W kolejnym miejscu oznaczonym na planie literą B najprawdopodobniej pochówki lub grobowce. Jest również bardzo możliwe, że w miejscu oznaczonym
literą E znajdują się pochówki. Znacznie bardziej zagadkowe i trudniejsze do
zinterpretowania są miejsca oznakowane jako C i D. Jeśli nie są to echa kabli
wysokiego napięcia, to, zdaniem wykonawcy prac, mogą to być mury istniejące pod posadzką prezbiterium. Trzy z przekrojów georadarowych wskazują
na anomalie przypominające echa powstające od drewnianych pali.

Badania georadarowe (2014)

Z punktu widzenia zleceniodawców i wszystkich chyba miłośników
historii naszego miasta wykonane badania można uznać za sukces, gdyż po-
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szerzają one naszą skromną wiedzę o najstarszym zabytku miasta. Z dużym
prawdopodobieństwem można uznać, że udało się potwierdzić i zlokalizować
obecność wzmiankowanych w zapiskach krypt. Wykonujący i interpretujący
badania nie znał badanego obiektu, a mimo to uznał, że w trzech miejscach
na obszarze prezbiterium mogą znajdować się grobowce lub pochówki. Jednoznacznie jako krypta został wskazany sygnał u wejścia do zakrystii (A).
Sięgać ma ona aż pod ołtarz główny, gdzie po jego prawej stronie badacz
upatruje wejścia. Ponieważ ze względu na obecność ołtarza obszar nie mógł
być w całości zbadany, a obejmuje znaczną część prezbiterium, jest bardzo
prawdopodobne, że występuje tam więcej niż jedna krypta. Interpretator jako
miejsce pochówku uznał również bardzo silny i rozległy zespół sygnałów
w centralnej części prezbiterium (B). Stojące przy północnej ścianie prezbiterium stalle uniemożliwiły badania tej części kościoła, ale interpretujący uważa, że znajdują się tam również miejsca pochówku (E).
Bez inwazyjnych badań trudno autorytatywnie rozstrzygać, czy georadar wykrył tam kolejne krypty, czy też zwykłe pojedyncze groby dawniejszych notabli, których doczesne szczątki znalazły dla siebie godne miejsce.
O tym, że takie w kościele również się znajdowały, świadczą słowa Józefa
Łukaszewicza z 1859 roku:
W kościele znajduje się kilka pomników z piaskowego kamienia w podłodze
umieszczonych. Na trzech z nich można przeczytać jeszcze napisy, a te są: 1. Hic
quiescit Bartholomeus Hesperus Auctor praepositurae Gostinensis Mort.
A. D. 1646. 2. Tu spoczywają kości Małgorzaty Lekiewiczowey r. 1666 30. Listop.
3. Laurentius a Czaykow Rospendowski, plebanus Gostinensis 1630. 15. Junii. Na
innych napisy są całkowicie zatarte.

Opis ten odnosi się zapewne do wcześniejszych oględzin kościoła pw.
św. Małgorzaty w Gostyniu, gdyż już w numerze 27 leszczyńskiego „Przyjaciela Ludu” z 5 stycznia 1839 roku nieujawniający swoich personaliów autor
(być może Edmund Bojanowski) opublikował artykuł Do malowniczej podróży po Wielko-Polsce, Gostyń i jego okolica, opisujący wnętrze świątyni.
Trzy lata później Edward Raczyński w książce Wspomnienia Wielkopolski to
jest województw poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego przytoczył
w całości ten tekst. A brzmi on następująco:
W obrazach i nagrobkach kościoła w Gostyniu nie znalazłem nic ważnego. Przed
wielkim ołtarzem tylko w posadzce osadzony jest kamienny nagrobek z płaskorzeźbową figurą rycerza, który według podania miał brata swego arianina zabić rydlem,
który, jak pospólstwo upatruje, wykuty jest w kamieniu przy boku rycerza. Tymczasem przekonałem się, że ów mniemany rydel, jest tarczą herbową, za którą zachodzi
długi miecz, co niejakie ma podobieństwo do rydla.

To właśnie pod wspomnianymi kamiennymi płytami znajdowały się groby,
a niewykluczone, że i zejścia do podziemnych grobowców.
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Anomalie georadarowe wykryte w roku 2014:
miejsce II – wieża (W), miejsce III – skarbczyk (S)
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Prowadzone prace wykazały również obecność w tej części kościoła
licznych fragmentów murków oraz pali. Murki mogą być pozostałościami
znajdujących się tam pochówków, ich obecność koreluje z zapiskami Władysława Kołomłockiego, który z entuzjazmem odnotowuje, że „natrafiono na
fragmenty pierwotnego kościoła” i pozostawiono je w stanie nienaruszonym
dla ewentualnych przyszłych dokładnych badań. Także obecność pali w fundamentach nie budzi zdziwienia. Wszak mówi się, że kościół powstawał na
terenie podmokłym i dla wzmocnienia miano użyć właśnie dębowych pali.
Lokalizacja krypt była głównym celem przeprowadzonych badań, ale
niejako przy okazji wykonane zostały poszukiwania w innych miejscach.
Wewnątrz kościoła były to jeszcze wieża oraz kruchta. Dziwne i niewytłumaczalne elementy architektoniczne wieży zdają się sugerować, zdaniem
Zdzisława Kamińskiego, prezesa Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary, że pod jej posadzką może znajdować się pomieszczenie. Niestety, wyniki
badań są niejasne i raczej nie potwierdzają tych przypuszczeń, sugerując co
najwyżej istnienie nielicznych pochówków. Sporą rozbieżność w porównaniu
z zachowanymi przekazami wykazały wyniki poszukiwań w kruchcie. Zgodnie z zapiskami spodziewano się tam krypty zajmującej cały obszar pod posadzką. Tymczasem wykonawca badań wskazał dwa silne i wyraźne zespoły
anomalii, które w jego interpretacji być może są pochówkami.
Podsumowując wyniki prac wewnątrz kościoła, odniosłem się wyłącznie do rezultatów badań dr. Adama Szynkiewicza. Ze względu na precyzję oraz wyniki zbliżone do wiedzy dostępnej z zapisków można uznać je za
miarodajne w przeciwieństwie do badań zrealizowanych w czerwcu 2008
roku, które nie wykazały żadnych sygnałów ani anomalii świadczących
o istnieniu na badanym obszarze podziemnych krypt czy pochówków.
Równie interesujące są wyniki badań przeprowadzonych na terenie
wokół kościoła, zwłaszcza po jego stronie północnej. Obecność wielu miejsc
wskazujących na ingerencję w grunt nie może dziwić, wszak przez stulecia
istniał tam cmentarz. Z punktu widzenia badacza interesujące wydają się dwa
wskazane w wyniku badań miejsca. Obie ekipy jednoznacznie i zgodnie
wskazały na istnienie dużego, biegnącego wzdłuż północnego muru świątyni,
zespołu anomalii o układzie linearnym. Nikt jednak nie potrafił zinterpretować uzyskanych wyników. Niektóre, niezbyt jednak wiarygodne informacje
uzyskane przez Zdzisława Kamińskiego, mogą sugerować istnienie tam grobu katakumbowego. Sporą ciekawostką wydaje się też usytuowany przy północnym wyjściu z wieży sygnał interpretowany jako umiejscowiony tam
grobowiec. Tymczasem wiadomo, że przy wieży pochowano zmarłych
w wyniku zarazy, która wybuchła w 1708 roku, trzech księży i jednego kleryka. Bardzo więc prawdopodobne, że jest to właśnie miejsce ich ostatniego
spoczynku.
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Także jako ciekawostkę można uznać „odnalezienie” w wyniku badań
przeprowadzonych w 2008 roku podziemnych kanałów prowadzących
w kierunku budynku probostwa. Tutaj wykonawcy zlecenia wykazali się profesjonalizmem i poprawnie wskazali faktycznie istniejące kanały. Jest to
element dawnego systemu ogrzewania kościoła. Kanały te dostarczały ogrzane powietrze do kaplicy św. Anny z pieca znajdującego się na probostwie.
Rezultaty przeprowadzonych badań georadarowych pozwoliły odkryć
część tajemnic gostyńskiego kościoła farnego. Należy jednak pamiętać, że
wyniki badań georadarowych nie zawsze są miarodajne. Świadczą o tym na
przykład niedawne poszukiwania „złotego pociągu” czy eksploracja poniemieckich bunkrów w Mamerkach, gdzie na podstawie identycznych badań
próbowano bezskutecznie szukać ukrytych pomieszczeń. Dlatego w celu weryfikacji uzyskanych wyników kolejnym etapem powinno być wykonanie
prac archeologicznych.

Bibliografia
Do malowniczej podróży po Wielko-Polsce, Gostyń i jego okolice, „Przyjaciel
Ludu” 1839, nr 27.
Groffik Anna, Wyniki archeologicznych badań georadarowych kościoła pw.
św. Małgorzaty w Gostyniu, Wrocław 2008, mps w zbiorach Towarzystwa
Miłośników Gostyńskiej Fary.
Kamiński Zdzisław, Wiadomości z farnej krypty, „Nowa Gazeta Gostyńska”
2003, nr 17.
Kołomłocki Władysław, Wspomnienia z czasów odnawiania kościoła farnego
w Gostyniu, „Kronika Gostyńska” 1937, t 8, nr 12.
Łukaszewicz Józef, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej, T. 2, Poznań 1859.
Raczyński Edward, Wspomnienia Wielkopolski to jest województw poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego, T. 1, Poznań 1842.
Skorzybut Izabela, Świadek historii miasta, „Życie Gostynia” 2008, nr 33.
Szynkiewicz Adam, Kontrolne badania georadarowe (GPR) metodą profilowań w systemie 2D struktury gruntów pod posadzką we wnętrzu kościoła
farnego w Gostyniu, Wrocław 2014, mps w zbiorach Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary.

160

