SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW GOSTYŃSKIEJ FARY
od 1 stycznia 2007 roku do 31 sierpnia 2008 roku
Zgodnie ze Statutem działania Towarzystwa, obok cyklicznych, comiesięcznych spotkań,
były skoncentrowane na poszukiwaniu dokumentów związanych z historią fary i Gostynia. Rozpoczęliśmy też działalność wydawniczą, opracowując m.in. reprint pracy ks. Stanisława Kozierowskiego i foldery informacyjne o kościele farnym. W minionym roku członkowie Towarzystwa wielokrotnie pełnili funkcje przewodników i prelegentów dla grup chcących bliżej poznać historię
kościoła p.w. św. Małgorzaty.
Z opracowania Pawła Teodora Schulza „Dzieje miasta Gostynia w zarysie", wydanego w
Gostyniu w 1939 roku było wiadomo, że do I wojny światowej starych ksiąg dotyczących naszego
miasta było około czterdziestu. W dwudziestoleciu międzywojennym znajdowały się one w Gostyniu. Były to księgi wójtowskie i burmistrzowskie z XVII i XVIII wieku. W odnalezionym przez
członków Towarzystwa dokumencie z 20 stycznia 1931 roku znalazł się zapis, że z probostwa
przekazano do magistratu 22 pozycje starych ksiąg. Są to dokumenty z lat 1605 do 1732 roku. Los
tych materiałów po zawierusze II wojny światowej był nieznany. Nasze poszukiwania zakończyły
się sukcesem i wiemy obecnie, że dokumenty te znajdują się w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Odkrycia dokonał Jerzy Góralski. Niebawem postaramy się o ich skopiowanie.
.Stowarzyszenie systematycznie poszukuje też, gromadzi i archiwizuje wszystkie gazetki
kościelne wydawane przez parafię gostyńską. Dotychczas pozyskaliśmy tylko część egzemplarzy
„Wiadomości Parafialnych", wydawanych w latach 1929-1931 i niektóre egzemplarze „Tygodnika
Kościelnego" z lat 1915-1916. Gazetki te są często skarbnicą informacji o historii fary z tego okresu. Wszystkie dostępne dotąd egzemplarze zostały zeskanowane przez Jana Poprawę i są dostępne
dla potencjalnych badaczy.
Po prawie dwuletnim okresie remontu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu jego
zbiory od czerwca 2007 roku zostały częściowo udostępnione. Kilka lat wcześniej zdobyliśmy
wiedzę na temat dokumentacji odnoszącej się do gostyńskiej fary. Cenne dane na temat przeszłości
kościoła św. Małgorzaty znaleźć można m.in. w dokumentach wizytacyjnych z XVII i XVIII wieku. We wrześniu 2007 roku udostępniono nam do przejrzenia te dokumenty w celu sporządzenia
ich wykazu i skopiowania. Wybraliśmy 138 stron, które po zreprodukowaniu przekazane zostały
do tłumaczenia. Zapis w księgach wizytacyjnych jest w języku łacińskim. Elektroniczną wersję
dokumentów otrzymaliśmy z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu z końcem roku 2007.
Część Akt Wizytacyjnych została już przetłumaczona przez ks. Rafała Rybackiego i jest
dostępna w wersji elektronicznej. Zakończenie prac związanych z przekładem na język polski
nastąpi do 31 grudnia 2008 roku.
W 2006 roku rozpoczęliśmy poszukiwanie i dokumentowanie rzeźb przekazanych w 1925
roku z kościoła farnego do Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Udało się pozyskać stosowne
dokumenty i zdobyć kilka zdjęć. Wykonano powiększenia i na ich podstawie łatwiej jest teraz poszukiwać zaginione dzieła. Kilka rzeźb zostało zidentyfikowanych w Muzeum Archidiecezjalnym
w Poznaniu. Odnaleźliśmy też fotografie przedstawiające remont kościoła z lat 1901-1906.
Przygotowano tłumaczenie tablic inskrypcyjnych, znajdujących się w kaplicy św. Anny,
tak, by każdy z zainteresowanych mógł zorientować się jaką treść one zawierają. Mają one zawisnąć przy wejściu do kaplicy. Tablice wykonał Maciej Tyrzyk.
Zespół pod kierownictwem Andrzeja Smektały przygotował opinię i opis figury św.
Małgorzaty, znajdującej się na cokole w szczycie wieży. Dokonano niezbędnych pomiarów i oceny
stanu zachowania rzeźby. Do chwili obecnej nie udało się zaś ustalić czasu powstania. Prace
trwają.
W połowie roku 2008 na zlecenie Towarzystwa Miłośników Gostyńskiej Fary i Fundacji
„Miejsce moje” wykonano badania georadarowe posadzki kościoła i przyległego terenu. Prace
przeprowadziła specjalistyczna firma z Wrocławia. Badani w części potwierdziły nasze hipotezy

odnoszące się do pustek pod prezbiterium i wieżą kościoła. Natrafiono też na podziemny system
grobów po północnej stronie kościoła. Być może są to groby katakumbowe. Nadal trwają oceny
wyników badań georadarem.
W lipcu 2008 roku TMGF było współorganizatorem festynu parafialnego. Z tej okazji we
współpracy z Fundacją „Miejsce moje” przygotowano i zrealizowano film o historii fary oraz
prezentację multimedialną. Film, prezentacja, prelekcja i konkurs wiedzy historycznej były częścią
festynu. Film o dziejach kościoła św. Małgorzaty wyświetlony został przez lokalne telewizje w
Rawiczu, Lesznie i Gostyniu
W 2007 roku wspólnie z Muzeum w Gostyniu i Urzędem Miejskim w Gostyniu wydaliśmy
drukiem, w nakładzie 500 egzemplarzy, reprint pracy ks. Stanisława Kozierowskiego „Dzieje Gostynia w średnich wiekach". Wydawnictwo to było dostępne dotąd w Gostyniu tylko w jednym,
mocno zniszczonym już egzemplarzu, przechowywanym w Muzeum w Gostyniu. Praca zaś, choć
licząca niemal 100 lat, zawiera niezwykle cenne dane na temat najdawniejszych dziejów Gostynia i
kościoła farnego. Wydanie współczesne poszerzyliśmy o słowo wstępne i notę biograficzną autora.
Członkowie Towarzystwa – Zdzisław Kamiński i Robert Czub pracowali nad redakcją
tekstu do albumu o kościele farnym, których wydawcą jest firma Netbox. Przygotowali też
podpisy pod zdjęciami oraz dostarczyli tłumaczenia w języku niemieckim i włoskim. Pomocą przy
tłumaczeniu na język niemiecki wykazał się Andrzej Grzymisławski. Ksiądz kanonik Artur
Przybył napisał wstęp do albumu. Prace redakcyjne zakończono. Termin wydania albumu
planowany jest do końca roku 2008.
Staraniem członków TMGF opracowane zostały i wydane drukiem foldery informacyjne
gostyńskiej fary. Zawierają one podstawowe informacje historyczne, ciekawostki dla turystów i
historyków, barwne ilustracje, dane teleadresowe i rozkład mszy świętych. Folder wyszedł w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim. Wydawcą jest Muzeum w Gostyniu.
Wsparcia finansowego udzielił Urząd Miejski w Gostyniu.
W roku 2007 i 2008 w prasie lokalnej i parafialnej ukazało się kilka artykułów dotyczących
fary i historii Gostynia. Cześć tych tekstów ukazała się jako pokłosie spotkań członków Towarzystwa lub stanowiła zapis wygłoszonych prelekcji.
Członkowie Towarzystwa wielokrotnie sprawowali obowiązki przewodników po gostyńskiej farze. W 2007 roku gościły tu zorganizowane grupy wycieczkowe z Wielkopolski. Kilkakrotnie też Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary włączało się w akcje prowadzone przez inne
organizacje i instytucje, np. Studium Wiedzy o Regionie, czy Gostyński Kulturalny Supermarket.
Wówczas farę zwiedzało kilkadziesiąt młodych osób z Gostynia i okolicy. Członkowie TMGF byli
też przewodnikami podczas wyjazdowych zajęć grup roku turystycznego Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Lesznie.
W pierwszym półroczu 2008 roku Towarzystwo zorganizowało jednodniową wycieczkę do
Jutrosinia i Golejewka, celem zapoznania się historią i wyposażeniem tamtejszych kościołów.
Do Pracowni konserwacji zabytków przy Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu dostarczono dwa obrazy z kościoła farnego w celu wykonania niezbędnych prac konserwatorskich. Zarząd. Towarzystwa znalazł wykonawcę konserwacji i pomógł w zdobyciu części środków finansowych. Prace zostaną ukończone w listopadzie 2008 roku. Obecnie trwają przygotowania zmierzające do poddania zabiegom renowacyjnym kolejnych dwóch obrazów. W przedsięwzięcie zaangażowani byli przede wszystkim Zdzisław Kamiński i Maciej Nowak.
Przystąpiliśmy do opracowania i przygotowania niezbędnych dokumentów do rozliczenia
dofinansowania renowacji stalli renesansowych i średniowiecznych, których prace konserwatorskie już się zakończyły, a także do opracowania wniosków o dofinansowanie zabytków
ruchomych znajdujących się w farze.

