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3Wstęp

WSTĘP

Skarbce najczęściej wywołują skojarzenia z rzeczami bezcennymi wykonanymi ze 
złota, srebra, kości słoniowej, jednym słowem z najkosztowniejszych materiałów 
i do tego jeszcze zdobionych szlachetnymi kamieniami. Skarbiec świętogórski 
pomimo że nie posiada dużo przedmiotów złotych i szlachetnych kamieni, jest 
miejscem przechowującym przedmioty wartościowe. I nie chodzi tu bynajmniej 
o wartość materialną, przeliczną w pieniądzach. Teoretycy sztuki i myśli konser-
watorskiej ubiegłego wieku, tacy jak Aloisy Riegel, Max Dvořák i Walter Frodl 
dostrzegli w przedmiotach zabytkowych, bo takie przedmioty niniejsza praca 
prezentuje, wartości wielorakie. W tym miejscy wyjaśnijmy, że zabytkiem są nie 
tylko przedmioty dawne, ale najogólniej mówiąc, także współczesne posiadające 
wartość historyczną, naukową lub artystyczną. Przedmioty zabytkowe, zdaniem 
wspomnianych teoretyków, są nośnikami wartości historycznej, artystycznej 
i użytkowej. Ważną też rolę odgrywa, zawarta już w tych trzech wymienionych 
kategoriach, wartość dawności, wartość emocjonalna, jakość artystyczna, oddzia-
ływanie artystyczne i dodajmy od siebie wartość sakralna. 

Przedstawione w niniejszej publikacji dzieła sztuki złotniczej, malarskiej i hafciar-
skiej mają dla nas niebagatelną wartość historyczna. Świadczą o historii w szerszym 
i węższym zakresie, mówią o fundatorach, kustoszach sanktuarium, o rozwoju 
kultu maryjnego, a nade wszystko o zwyczajach religijnych i pobożności ludzi 
przybywających do tego miejsca. To przecież każdy prezentowany przedmiot ma 
swoją niepowtarzalną historię, niekiedy odnotowaną w zapiskach kronikarskich, 
a najczęściej anonimową. Ale i wówczas rzeczy anonimowe przemawiają do nas 
swoją autentycznością. To artefakty z dawnej i współczesnej historii. 

Ukazane zabytki mają swoją niezbywalną wartość artystyczną, którą każdy 
może osobiście doświadczać, kontemplować i delektować się. Wybitny historyk 
sztuki Jan Białostocki w jednej ze swoich publikacji wspominał o romańskim 
relikwiarzu z łacińskim napisem, który w polskim tłumaczenie brzmi: sztuka 
cenniejsza niż złoto i kamienie szlachetne. To zdanie zainspirowało tegoż historyka 
do zatytułowania swojej znakomitej publikacji: „Sztuka cenniejsza niż złoto”. 
Napis z relikwiarza przywołujemy, aby jeszcze raz podkreślić, że o wartości dzieła 
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sztuki nie decyduje materiał, ale kunszt artysty, który dzieło stworzył. Z bogatego 
zbioru świętogórskiego, dla naszej publikacji wybraliśmy dzieła najcenniejsze 
oraz najbardziej reprezentacyjne dla poszczególnych okresów stylistycznych. 
Należą tu przedmioty powstałe od okresu nowożytnego do dzieł współczesnych. 

Trzecią podstawową wartością dzieł sztuki jest ich użytkowość. Omawiane 
dzieła nie tylko pełniły w liturgii określone funkcje, ale w znakomitej większości 
służą dalej w ceremoniach liturgicznych. To nie są zabytki martwe, przezna-
czone tylko dla percepcji estetycznych, wystawiania w muzealnych gablotach 
i do badań naukowych. Ale to są zabytki żywe, funkcjonujące w przestrzeni 
liturgicznej od chwili ich fundowania. Kielichy, monstrancje i ornaty nadal 
spełniają swoje zadania, do których były w zamiarze darczyńców fundowane. 
Należy dopowiedzieć, że im starsze i szacowniejsze dzieła, tym z uwagi na czyn-
niki niszczące, rzadziej są używane. Można by sądzić, że wartość użytkowa 
jest tak bardzo prozaiczna i oczywista, że nie warto o niej pisać. Tak nie jest. 
Użyteczność najbardziej sprzyja zabytkom i przyczynia się do dobrego stanu 
zachowania. Ponieważ przedmioty były używane w liturgii, dlatego o nie dbano, 
stwarzano dla nich dobre warunki przechowania, naprawiano, a w razie nie-
bezpieczeństwa ukrywano. W przypadku sztuki kościelnej wartość użytkowa 
ściśle wiąże się z wartością sakralną. Dzieła dawnego złotnictwa i hafciarstwa, 
które przetrwały do naszych czasów w  ogromnej większości pochodzą ze 
skarbców kościelnych. Ze dawnych sreber i ubiorów świeckich mamy tylko 
znikomą ilość zabytków. To nie tylko dotyczy zabytków rzemiosła artystycz-
nego, ale również dzieł z  zakresu architektury, malarstwa, rzeźby i  grafiki. 
Przedmioty funkcjonujące w przestrzeni kościelnej przynależą do sfery sacrum. 
To co sakralne zawsze budziło respekt, szacunek i też trwogę przed wejściem 
w konflikt z tym co święte. Pałace i zamki pozostawione bez opieki właścicieli 
szybko były ogołocone, popadały w ruinę i znikły z zabytkowego krajobrazu. 
Tego mieliśmy mnóstwo przykładów po ostatniej wojnie światowej. Czego nie 
zabrali lub nie zniszczyli Niemcy i Rosjanie, rozgrabiła ludność miejscowa. 
Nawet kościoły pozbawione opieki administratorów i  wspólnot religijnych 
ulegały dewastacji. Przykładem jest chociażby dolnośląski kościół pocysterski 
w Lubiążu z zachowanym do końca 1945 roku, przepięknym wyposażeniem 
wnętrza. Pozbawiony opieki dziś jest pusty. Pozostała piękna architektura 
gotyckiej świątyni z martwą duszą. Dlatego wartość sakralna w znacznej mierze 
przyczyniła się do zachowania świętogórskich zabytków. Do tego należy jeszcze 
dodać istotną wartość, jaką jest stałość opiekunów gostyńskiego sanktuarium. 
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Od 1668 roku kustoszami byli oratorianie ze zgromadzenia św. Filipa Neri. 
Święta Góra stała się ich dziedzictwem duchowym i materialnym. O patrymo-
nium należy nie tylko dbać, ale także pomnażać. Każda epoka wnosiła nowe 
wartości i konserwowała dawne. I tak jest do dzisiaj.

Publikacja jaką oddajemy do rąk Czytelnika składa się z części tekstowej i kata-
logowej. Część tekstowa najpierw przedstawia historię fundacji świętogórskiej 
od uchwytnych źródłowo początków aż do czasów współczesnych. Dotyczy ona 
budowy i wyposażenie kościoła oraz klasztoru. Okres ponad 350 lat obfitował 
w różne fundacje, które pozostawiły trwały ślad w świętogórskim pejzażu zabyt-
kowym. Wielość fundacji, zwłaszcza powojennych sprawiło, że z konieczności 
wybrano tylko nieważniejsze.

W dalszej kolejności podjęto próbę nakreślenia historii skarbca świętogórskiego. 
Od razu wyjaśnijmy, że skarbcem nazywamy przestrzeń kościelno-klasztorną, 
gdzie znajdują się omawiane zabytki. Sprzęty liturgiczne przechowane są sejfach, 
ornaty w  szafach zakrystyjnych, wota wiszą w  kościele, tam też znajduje się 
tabernakulum, a obrazy zdobią krużganki klasztorne. Pozostałe cenne pamiątki 
zabezpieczone są w klasztornych pomieszczeniach. Na końcu części tekstowej 
zamieszczono odpisy testamentów, kontraktów zawartych z wykonawcami, dawne 
inwentarze i archiwalne zapisy dotyczące problematyki fundacyjnej. Oryginalne 
teksty swoją autentycznością nie tylko odtwarzają historię, ale ją przybliżają, 
a nawet ożywiają. Z dawnych wieków przemawiają do nas fundatorzy, architekci, 
wykonawcy i administratorzy. Jak gdyby wchodzimy z nimi w dialog. Nie wszyst-
kie fundacje mają swoją historię odnotowaną w archiwaliach. Spora ich ilość jest 
jednak anonimowa, o których nic nie wiemy. Ubytki materiału archiwalnego 
spowodowane kasatą klasztoru i zawieruchami wojennymi, uniemożliwiły pełne 
odtworzenia historii skarbca. 

Ostatnia część publikacji zawiera katalog wybranych zabytków. Z bogatego 
zespołu zabytków świętogórskich należało dokonać pewnej selekcji. Zaprezento-
wano tylko takie, które przedstawiają wysoką wartość historyczną i artystyczną. 
Do rzemiosła artystycznego dołączono także przykłady z malarstwa i grafiki. 
Oprócz dokumentacji fotograficznej dołączono noty katalogowe zawierająca 
szczegółowe opisy, historie fundacyjne oraz gdzie to było możliwe, nazwiska 
wykonawców, materiał, czas powstania oraz literaturę, w której prezentowane 
zabytki zostały już odnotowane. 
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Na koniec składam szczere podziękowanie mojej wspólnocie świętogórskiej 
za ogromną życzliwość, wyrozumiałość i braterską pomoc. Dobrze być w takiej 
wspólnocie braterskiej. Szczególne podziękowanie składam nieżyjącemu już 
mojemu mistrzowi i nauczycielowi profesorowi Janowi Tajchmanowi z Torunia, 
którego miałem zaszczyt być uczniem. To on ukazywał mi piękno zabytków 
i uczył, jak to piękno zachować dla przyszłych pokoleń.

• • •
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HISTORIA FUNDACJI  
ŚWIĘTOGÓRSKIEJ

Miejsce nazwane Świętą Górą, położone niedaleko Gostynia od wielu wieków 
słynie jako sanktuarium z  cudownego wizerunkiem Matki Boskiej, figurą 
Matki Boskiej Bolesnej w typie ikonograficznym Pieta oraz rzeźbą Chrystusa 
Ukrzyżowanego. Jednakże to cudowny obraz Madonny był świętością, ściągającą 
do sanktuarium rzesze pielgrzymów nie tylko z Wielkopolski, ale także z Pomorza 
i Śląska. Sława cudowności tego miejsca była tak duża, że proboszcz gostyński 
Stanisława z Oporowa, do którego administracyjnie należało święte wzgórze, oraz 
dziedzic miasta Maciej Borek-Gostyński kasztelan śremski, zwrócili się w 1511 
roku z prośbą do biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego o przysłanie komisji 
duchownej celem stwierdzenia autentyczności niezwykłych wydarzeń. Biskup 
człowiek wysokiej kultury renesansowej, założyciel Akademii nazwanej od jego 
nazwiska Lubrańskiego, powołał zespół, który jeszcze w tym samym roku rozpo-
czął prace. Komisja złożona z biegłych w teologii, prawie kanonicznym i medycynie 
po przesłuchaniu świadków i zbadaniu cudownych uzdrowień, wydała 3 marca 
1512 roku dekret, stwierdzający prawdziwość cudów dokonanych za przyczyną 
Matki Najświętszej. Z protokołu po raz pierwszy dowiadujemy się o składanych 
na świętym wzgórzu darach wotywnych. Znajdujemy tam zeznanie Katarzyny 
Czarnkowskiej, która do prośby o zdrowie, dołączyła świecę na miarę swojego 
wzrostu i  parę woskowych wieńców. Podobne wotum w  formie woskowego 
wieńca złożyła Dorota, córka Katarzyny i Mikołaja Wolnego z Łagiewnik jako 
podziękowanie za uzdrowienie uszu (Prospekt 1726, s. 239-240; 36). Przedmioty 
wotywne należą do ważnych i najwcześniej uchwytnych fundacji związanych ze 
Świętą Górą. Wotywne donacje napływały w różnym nasileniu przez cały czas 
trwania sanktuarium. 

Wkrótce po uznaniu przez władze kościelne cudowności miejsca powstał 
pierwszy kościół, w  którym umieszczono obraz Matki Boskiej, figurę Matki 
Boskiej Bolesnej oraz krucyfiks z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego. Patronami 
kościoła byli wówczas Borkowie-Gostyńscy, właściciele miasta. To im należy 
przypisać fundację tegoż kościoła. W dalszych dziejach fundacji nastąpiła dość 
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długa przerwa. Dziedzic miasta Jan Borek-Gostyński wraz z małżonką Anną ze 
Zborowskich przeszli na wiarę protestancką. Kościół farny pw. św. Małgorzaty 
Antiocheńskiej oraz kościół szpitalny Świętego Ducha przekazano innowier-
com, a  świątynię świętogórską zamieniona na cegielnię. Ruch reformacyjny 
w Gostyniu nie trwał długo. Już w 1566 roku doktor poznański Stefan Mikan 
pisał do kardynała Stanisława Hozjusza: 

W tych dniach miasto Gostyń wróciło już całe do wiary katolickiej. Kapłani 
katoliccy są już przywróceni, wszystkie naczynia srebrne, obrazy, ozdoby 
kościelne są do ostatniego oddane z wielką radością całej okolicy i niezmier-
nym trumfem (Gostyński 1937, s. 60). 

Do kościoła świętogórskiego powrócił obraz Matki Boskiej, ale to nie był obraz 
pierwotny. Podczas zawieruchy innowierczej cudowny obraz Matki Boskiej 
najprawdopodobniej został zniszczony. Wizerunek, który do dzisiaj otaczany 
jest aurą cudowności nosi datę 1540. Zapewne jeszcze przed konwersją Borków-
Gostyńskich, fundowano obraz nowy. Nic pewnego nie wiemy o jego darczyńcy. 
W literaturze pojawiło się kilka hipotez, jednakże żadna nie jest przekonująca. 
Do kościoła świętogórskiego przyniesiono obraz nowy, ale cześć i miłość miesz-
kańców Gostynia i okolicy pozostała ta sama. 

Brak źródeł uniemożliwia podanie jakichkolwiek informacji o historii święto-
górskich fundacji aż do 2 ćwierci XVII wieku. Pierwszą fundacją potwierdzoną 
archiwalnie jest ołtarz na pomieszczenie cudownego wizerunku Matki Boskiej. 
Ołtarz powstał z inicjatywy proboszcza farnego Szymona Bartłomieja Hesperusa. 
Donacja musiała nastąpić przed 1646 roku, bowiem w tym roku proboszcz zmarł. 
Ten ołtarz później przeniesiony do kościoła św. Jakuba w Błażejewie, zachował 
się do dzisiaj. Wykonany w stylistyce manierystycznej, bogato złocony i pokryty 
cennym barwnikiem uzyskanym z minerału lapis lazuri, przedstawia w zwień-
czeniu obraz z tematem stygmatyzacji św. Franciszka z Asyżu. Ponadto ołtarz 
zdobią figurki świętych biskupów Wojciecha i Stanisława oraz obrazy świętych 
apostołów Piotra i Pawła, umieszczone w predelli. Wspomniany proboszcz ufun-
dował jeszcze do kościoła świętogórskiego ołtarz poświęcony św. Franciszkowi 
z Asyżu, a także dobudował do kościoła kaplicę z ołtarzem św. Filipa Neri oraz 
postawił przy kościele dom dla księży obsługujących sanktuarium. W tym czasie 
do świętogórskiego kościoła zamożna mieszczanka gostyńska Anna Lebiedzina, 
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ufundowała ołtarz Matki Boskiej Bolesnej oraz ołtarz poświęcony św. Barbarze 
Męczenniczce. O tych ołtarzach nic pewnego powiedzieć nie możemy. 

Przełomową rolę dla dziejów fundacji świętogórskiej odegrał szlachcic wielkopol-
ski Adam Florian Konarzewski rodem z Konarzewa spod Rawicza. Jego rodzice 
Melchior oraz Urszula z Pogorzelskich długo nie mogli doczekać się potomstwa. 
Urszula odbyła pieszą pielgrzymkę do sanktuarium świętogórskiego w intencji 
daru potomstwa. Jej prośba została wysłuchana. W 1640 roku urodził się syn 
Florian, który później przybrał drugie imię Adam i tym imieniem najczęściej 
się posługiwał. Jego matka drugi raz doświadczyła opieki Madonny Gostyńskiej 
przy bardzo trudnym porodzie. W krytycznym momencie, gdy medycy nie 
widzieli ratunku, poleciła się opiece Matki Boskiej ze Świętej Góry. Syn urodził 
się zdrowy i bez większych komplikacji. Także wstawiennictwu Matki Boskiej 
zawdzięczał Adam wyzdrowienie z bardzo ciężkiej choroby, na którą zapadł 
w dzieciństwie. To on jako wotum dziękczynne postanowił ufundować piękny 
kościół, jak sam się wyraził „godny Królowej Niebios”. 

Swoje pragnienia zaczął realizować po spotkaniu z równie ofiarnym księdzem 
Stanisławem Grudowiczem. Ksiądz Grudowicz w 1668 roku założył na Świętej 
Górze Kongregację Oratorium św. Filipa Neri, a Adam Konarzewski uposażył 
ją materialnie. Na rzecz nowej wspólnoty i budowy kościoła ofiarował wieś Bła-
żejewo i część wsi Bodzewko oraz złożył legat pieniężny opiewający na sumę sto 
tysięcy złotych polskich. Fundator Adam doczekał się tylko położenia kamienia 
węgielnego 8 września 1675 roku i prac przy fundamentach świątyni. Zmarł  
12 kwietnia 1676 roku pozostawiając dobrze zaopatrzoną nową fundację. Przed 
śmiercią zdążył jeszcze wybudować drewniany klasztor. Zachowała się tylko 
rycina tego klasztoru w rękopisie przechowywanym w świętogórskim archiwum: 
Fundamenta eius in Montibus Sanctis, przedstawiająca budowlę dwukondygna-
cyjną na rzucie czworoboku z wirydarzem pośrodku. Kronika klasztorna tak 
pisze o Adamie Konarzewskim: 

Tym sposobem zaradziwszy niewygodzie pomieszkania, nie mniej opatrzył 
on wspaniale potrzeby ubożuchnego Kongregacyjnego kościoła. Zdawało 
się zaiste, jakoby ten pobożny Mąż nic innego nie miał na głowie, jak tylko 
staranie o Świętej Górze pod Gostyniem i nic zgoła nie czuł, jak tylko jej 
niedostatki. Tu prawdziwie mieszkał On duchem. Tu złożył swoje serce. 
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Nie upłynęło w istocie wiele czasu, a już on ubogacał zakrystię rzeczonego 
kościoła jednym szczerozłotym, drugim szczerosrebrnym Ornatem. Zaś 
przerabianymi już złotem, już srebrem przeszło czterdziestu sztukami, 
a pomimo tego, znaczną liczbę pięknych a kosztownych Kapów, Antepediów 
i wszelkiego rodzaju ubiorów i bielizny. Sam kościół wyporządził jakoby 
z nowa i przyozdobił gustownie. Sprawił doń złote a nader kształtne naczynia 
do relikwiów Świętego Filipa Neriusza i w ogóle mówiąc tak był wylanym 
w dobrodziejstwach dla onej Świętej Góry, że przyjeżdżając na nią, bardzo 
często z niebyt odległego pałacu Chociszewskiego [dzisiejsze Pępowo], nie 
przyjechał nigdy próżno. Zawsze przywoził z sobą jakowy dar do potrzeby lub 
ozdoby czy to samej Kongregacji czy też jej Kościoła (Dominikowski, s. 95). 

Adam Konarzewski pierwszy, obszerny testament sporządził 4 lutego 1670 
roku w Zdunach, napisany pięknym staropolskim językiem (aneks I). W swoim 
ostatecznym rozporządzeniu kościołowi świętogórskiemu zapisał pięćset czer-
wonych złotych na kielich złoty, pięćset czerwonych złotych na puszkę, pięćset 
czerwonych złotych na korony złote dla Panny Najświętszej i dla Pana Jezusa 
oraz tysiąc złotych w talarach bitych na diamenty do tychże koron. Oprócz wyżej 
wymienionych darowizn, przekazał Konarzewski do zakrystii tegoż kościoła swoje 
kontusze i żupany, które miały być przerobione na szaty liturgiczne. Ponadto 
przekazał do klasztoru obraz Chrystusa w typie Salvator Mundi oraz po dwa 
tysiące florenów na bibliotekę klasztorną, na biały ornat i czerwony oraz cztery 
tysiące florenów na ozdoby do kaplicy Matki Boskiej. W testamencie odnajdu-
jemy darowiznę tysiąca florenów na Dom Studencki, tysiąca florenów na Dom 
Pielgrzyma, tysiąca florenów na Dom dla Chorych i pięćset florenów na Dom 
Rzemieślników pracujących przy budowie kościoła. 

W drugim testamencie napisanym krótko przed śmiercią w Tuliszkowie 9 kwiet-
nia 1676 roku, Adam Konarzewski poczynił pewne sprostowania i uzupełnienia 
(aneks II). Znalazł się tam zapis pięciu tysięcy złotych na muzykę kościelną oraz 
pięciu tysięcy złotych na wino, wosk i oliwę do wiecznej lampy przed Najświęt-
szym Sakramentem. Zadbał też o duchową stronę swej fundacji. Przeznaczył 
dziesięć tysięcy złotych na edukację młodzieży filipińskiej, sposobiącej się do stanu 
duchownego. W jego zamyśle, pieniądze miały być przeznaczone na opłacanie 
profesorów, których do Gostynia miała przysyłać Akademia Krakowska. A gdyby 
Akademia nie wyraziła na to zgody, wtedy Kongregacja powinna co roku wysy-
łać kapłanów do Rzymu, aby przypatrzywszy się Kongregacji na Vallicelli, tym 
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gorliwiej służyli Bogu na Świętej Górze. Wspomniane w dokumentach złoty 
kielich, złote korony, puszka na komunikanty i relikwiarz na partykuły św. Filipa 
do dzisiaj nie dotrwały.

Adam Konarzewski położył trwałe podwaliny materialne pod wszelkie inne fun-
dacje, jakie przez wieki powstawały na Świętej Górze. Fundator zmarł w wieku 
36 lat. Jego egzekwie pogrzebowe odbyły się na Świętej Górze w dniach od 2 do 3 
czerwca 1676 roku. W testamencie zobowiązał swoich sukcesorów do kontynuacji 
zapoczątkowanego dzieła. 

Do pomnożenia fundacji świętogórskiej przyczynił się także Stanisław Radzewski 
z Bnina. Jako współwłaściciel Gostynia odstąpił prawa patronatu do kościoła 
świętogórskiego oraz w 1675 roku zapisał Kongregacji drugą część wsi Bodzewko. 
Kronikarz klasztorny zanotował: 

Do nieprzeliczonych Dobrodziejów Domu Fundatorskiego przydał i Dom 
Radzewskich pobożną ofiarę na Korzyść Kongregacji Świętogórnej. Nie-
śmiertelny Stanisław Radzewski połączony krwią z  Konarzewskimi, ile 
mający w małżeństwie Mariannę Konarzewską słusznie po Fundatorach 
pierwsze trzyma miejsce w Rzędzie najprzychylniejszych i najszczególniej-
szych Dobrodziejów tejże Kongregacji, albo raczej sam w pewnym względzie 
Fundatorem jej mógłby być mianowany (Dominikowski, s. 137). 

W historii fundacji świętogórskiej doniosłą rolę odegrały trzy wspaniałomyślne 
kobiety: Zofia z Opalińskich Konarzewska, Teofila z Leszczyńskich Konarzew-
ska i Weronika z Konarzewskich Mycielska. Dlatego koniecznie należy się tym 
„Paniom Świętogórskim” poświęcić więcej uwagi. 

Pierwsza z  nich, Zofia Opalińska z  Bnina, córka wojewody poznańskiego 
Krzysztofa oraz Teresy Konstancji z Czarnkowskich, poślubiła Adama Kona-
rzewskiego. A była to panna, jak zapisał kronikarz „wyróżniająca się piękno-
ścią kształtów i obyczajów”. To przede wszystkim jej zawdzięczamy taką formą 
architektoniczną kościoła, jaką dzisiaj widzimy. Adam Konarzewski, zapewne 
we współpracy z innymi, wykonał plany dla nowego kościoła świętogórskiego, 
wzorując się na świątyni jezuickiej pw. św. Piotra i Pawła w Krakowie. Według 
zamysłu fundatora, kościół prawdopodobnie wyglądałby jak typowa świątynia 
jezuicka, położona na planie krzyża łacińskiego z kopułą na skrzyżowaniu naw. 
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Na nawę główną otwierałyby się płytkie kaplice boczne, skomunikowane ze 
sobą przejściami. Kościoły jezuickie znakomicie spełniały wymogi programu 
kontrreformacyjnego, takie jak głoszenie Słowa Bożego i uroczyste oprawy dla 
nabożeństw liturgicznych. Wspomniano już wyżej o położeniu kamienia węgielnego 
i rozpoczęciu prac przy fundamentach świątyni. Jednakże główny fundator nagle 
zmarł. Jego żona Zofia przejęła opiekę nad fundacją. Po pogrzebie męża, wyjechała 
na pielgrzymkę do Rzymu. Po drodze zwiedziła Wenecję. To tam zauroczyła się 
kościołem Santa Maria della Salute, fundowanym przez wenecjan w 1631 roku 
jako wotum dziękczynne za ustanie zarazy. Podczas swego pobytu wystarała się 
u żyjącego jeszcze architekta weneckiego Baltazara Longheny o wykonanie planów 
dla fundacji świętogórskiej i niezwłocznie przesłała je do Polski. Od 1677 roku 
rozpoczęto budowę kościoła gostyńskiego na nowych planach. Zamiast kościoła 
powielającego wielokrotnie realizowane na naszych ziemiach budowle jezuickie, 
powstała piękna świątynia, która nie miała sobie równej w całej Rzeczpospolitej. 
Jeszcze raz historia udowodniła, że kobiety zmieniając ten świat, czynią go pięk-
niejszym. Kronikarz klasztorny trochę ubolewał, że kamień węgielny położony 
pod pierwotną świątynię, pozostał poza obrębem murów nowego kościoła. Dodał 
tylko, że ten kamień znajduje się piętnaście kroków od obecnej zakrystii. W innym 
miejscu ten sam dziejopis wystawia chlubne świadectwo inicjatorce nowej świątyni: 

Przez ciąg lat wyżej namienionych wszystkie koszta na tę budowę były opła-
cane przez Fundatorkę Zofię z Bnina Opalińską owdowiałą Konarzewską, 
a wkrótce po jej powrocie z Włoch powtórnie zaślubiona Wacławowi Lesz-
czyńskiemu Wojewodzie Podlaskiemu, która na takowe w części z własnej 
szczodrobliwości, lecz najistotniej z  Intrat Dóbr pierwszego swego męża 
dostarczała w miarę okoliczności i potrzeby (Dominikowski, s. 131). 

Zofia z Opalińskich wyszła po raz drugi za mąż poślubiając Wacława Leszczyń-
skiego herbu Wieniawa. Po jego śmierci poślubiła jeszcze Łukasza Opalińskiego 
herbu Łodzia. Nie licząc wspomnianych w kronice datków pieniężnych, Zofia 
Konarzewska obdarowała Kongregację cennymi relikwiami pierwszych męczen-
ników chrześcijańskich, które przywiozła z Rzymu. Wśród nich była głowa św. 
Wincentego i relikwie św. Wiktorii darowane jej przez papieża Innocentego XI 
oraz partykuły świętych: Walentego, Krescentego, Konkordii, Paulina i Aman-
tego. Do relikwii przywiązywano wówczas ogromną wagę. Im kościół więcej 
ich posiadał, tym jego ranga wzrastała. Aby można było odprawiać mszę świętą, 
każdy ołtarz musiał posiadać święte partykuły. W dniu 17 października 1677 



13Historia fundacji świętogórskiej

roku biskup poznański Maciej Marian Kurski uroczystym obrzędem wprowadził 
relikwie do świętogórskiego kościoła. Do dzisiaj znajdują się one w gablotach 
przy ołtarzu Matki Boskiej Bolesnej i św. Filipa Neri oraz w relikwiarzach szka-
tułkowych, umieszczonych w konchowych wnękach z boku ołtarza głównego. 
O dalszych donacjach Zofii Konarzewskiej informują nas zapisy archiwalne: 

Oprócz drogiego daru Świętych Relikwiów, Zofia z Opalińskich Konarzewska 
zdawała się w rozlicznych dobrodziejstwach i w przychylności Fundatorskiej 
dla Kongregacji Księży Filipinów pod Gostyniem, biegnąc w zawody z nader 
szczodrobliwym dla tejże Fundatorem Adamem Konarzewskim a  swoim 
mężem. Albowiem w roku 1677 okupiła wieś Drzenczewo i Głogówko wcale 
przyległą tejże Kongregacji za sumę 120.000 złotych od Andrzeja Gostyńskiego 
i takowym w Sądach Grodzkich Poznańskich w Poniedziałek po święcie Nawie-
dzenia Najchwalebniejszej Maryi Panny zapisała i oddała jej w zastawną 
posiadłość w sumie 30.000 złotych polskich (Dominikowski, s. 135).

Zofia szczodrze uposażyła fundację świętogórską i zadbała o fundusze na budowę 
powstającego kościoła. Przed śmiercią pragnęła doczekać się poświęcenia świątyni 
i przeniesienie tam świętych obrazów. Na jej prośbę 8 września 1698 roku biskup 
poznański Hieronim Wierzbowski konsekrował nieukończony jeszcze kościół 
pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwszym 
patronem został św. Filip Neri, a przydanymi św. Józef, św. Wojciech, św. Stanisław, 
św. Florian i św. Franciszek z Asyżu. Od chwili konsekracji, świątynia została 
oddana do użytku liturgicznego. W nocy przeniesiono z grobów starego kościoła 
ciała zmarłych do podziemi kościoła nowego. Zofia Konarzewska zmarła 9 maja 
1700 roku i spoczęła w podziemiach nowego kościoła, obok swego pierwszego 
małżonka Floriana Adama. 

Drugą niezwykle hojną kobietą, o której tu pragniemy opowiedzieć, była Teofila, 
córka Wacława Leszczyńskiego i Zofii z Wiśniowieckich. W 1695 roku poślu-
biła Filipa, syna Adama Konarzewskiego. Jako synowa Konarzewskiego weszła 
do Familii Fundatorskiej. Teofila po rychłej śmierci Filipa w 1703 roku, ponownie 
wyszła za mąż w 1705 roku za Janusza Antoniego Wiśniowieckiego, kasztelana 
krakowskiego i księcia na Zbarażu i Wiśniowcu. Jako sukcesorka testamentu, 
pragnęła dopełnić dzieła rozpoczętego przez jej teścia Adama Konarzewskiego. 
Kościół świętogórski pomimo oddania go do służby liturgicznej, daleki był 
od ukończenia. Brakowało kopuły zwieńczającej całą bryłę budowli i czterech 
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wież. Dokończenie świątyni zawdzięczamy hojności Księżnej Teofili Wiśniowiec-
kiej. Brat Piotr Olszewski we wstępie do wydatków na budowę kościoła napisał: 

Po kilkunastoletnich w Polsce naszej nieprzyjacielskich Insurekcji, Moro-
wego Powietrza grasowaniu i ciężkich we wszystkim Oppressorów ruinach, 
po szczęśliwie zaś i mile pożądanym zaczętym Pokoju, a po skończonych 
świętojańskich w Roku teraźniejszym Tysięcznym Siedemsetnym Osiem-
nastym Poznańskich Transakcjach, na podźwignienie Muru Domu Bożego 
na Świętej Górze Gostyńskiej leżącego, na dokończenie w nim kopuły śrzedniej 
wielkiej, na zbudowanie szop do robienia cegły, przez tychże Nieprzyjaciół 
spalonych, na restaurację pieca do palenia cegły, na postawienie stodółki 
dla zboża, siana dla bydła murowego, na skupienie koni i bydła do roboty, 
reperację Folwarku dla Czeladzi murowej i na strawne pieniądze onymże 
i na przybudowanie przy tymże Folwarku stajenek tak dla bydła jako i koni. 
Także i inszych wszystkich potrzeb dla tej Fabryki służących, a najbardziej 
dla przysposobienia jak najwięcej cegły i  wapna do przyszłego, da Pan 
Bóg, murowania, Jaśnie Oświecona Teofila z Leszczyńskich Korybutowa 
na Wiśniowcu i Zbarażu Księżna Wiśniowiecka etc. etc. Fundatorka, Pani 
Miłościwa i Dobrodziejka nasza, odjeżdżając na Wołyń, zostawiła Assy-
gnacją do Imci pana Mikołaja z Kochowa Kochowskiego Podczaszego Ziemi 
Nurskiej na złotych pięć tysięcy polskich, a potem i do różnych Ichmościów 
na większe sumy od tejże Jaśnie Oświeconej Księżnej Jejmości Dobrodziejki 
powychodziły Assygnacje etc. etc. (Dominikowski, s. 274). 

Z tej krótkiej notatki dowiadujemy się, że przy kościele powstała potężna fabryka 
budowlana łącznie z cegielnią, pomieszczeniami dla pracowników i zwierząt 
pociągowych oraz składnicami materiałowymi. Prace przygotowawcze do dal-
szej budowy trwały przez cały 1719 rok. Księżna Teofila wielkim zaufaniem 
darzyła brata Piotra Olszewskiego. To na jej życzenie Kongregacja mianowała 
wspomnianego brata „Ekonomem Budowy Kościoła”. Według księgi przycho-
dów i rozchodów prowadzoną przez brata ekonoma, księżna Teofila od stycznia 
1719 roku do października 1731 wydała na budowę kościoła 53,297 złotych. Tak 
często przywoływany ksiądz Kasper Dominikowski pozostawił nam szczegółowy 
rejestr wydatków, który pozwala nam prześledzić przebieg prac. Już 1 stycznia 
1719 roku zawarto umowę z cieślą poznańskim Adamem Gross na zbudowanie 
szopy ceglanej oraz drugiej nad piecem do wypalania cegieł oraz stodoły, staj-
nie i parkany za 390 złotych. Majster nie wywiązał się z umowy. Obrobił tylko 
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drzewo w lesie i zabrawszy pieniądze uciekł. Brat nie załamał się, ale na jego 
miejsce przyjął cieślę z Leszna Kaspra Ermiasza, który za 700 złotych wspomniane 
prace wykonał. Leszno miało dobrych i uczciwych rzemieślników, zazwyczaj 
innowierców, co w niczym nie przeszkadzało we wzajemnej współpracy. 

Na zbudowanie kopuły dużej zawarto 28 marca 1726 roku kontrakt z obywatelami 
Rydzyny, architektem pochodzenia rzymskiego, Pompeo Ferrarim i murarzem 
pochodzenia czeskiego, Janem Adamem Stierem (aneks III). Za wykonanie 
pracy filipini zobowiązali się zapłacić 7000 złotych. Wymienieni w kontrakcie 
architekt i budowniczy współpracowali razem już od wielu lat. Między innymi 
wznieśli kościół Świętego Krzyża w Lesznie i prowadzili przebudowę kościoła 
cystersów w Lądzie. W umowie dostrzegamy wyraźny podział pracy na umy-
słową i fizyczną. Ferrari jako architekt wykonywał plany i rysunki tzw. „abrysy” 
czyli prowadził mówiąc językiem współczesnym biuro projektowe. Sprowa-
dzony do Polski w 1696 roku przez Stanisława Leszczyńskiego do przebudowy 
zamku w Rydzyny, osiadł na stałe w naszej Ojczyźnie. Ożenił się z Anną Rozyną 
Eitner, z którą miał sześcioro dzieci. Nabył folwark w Kłodzie pod Rydzyną, 
gdzie gospodarował i prowadził bardzo aktywną działalność architektoniczną. 
Spod jego ręki wyszły m. in. plany kościoła i klasztoru reformatów w Osiecznej, 
kościół w Obrzycku, kaplica Gruszczyńskich w Lesznie, kaplica Bożego Ciała 
w Poznaniu, ołtarz w kościele jezuitów poznańskich oraz przebudowa kościoła 
we Wschowie, Owińskach i Lądzie. Natomiast Jan Adam Stier prowadził warsz-
tat budowlany, wykonując wszelkie prace murarskie. Kontrolę nad planami 
i pracami miał nie tylko brat Piotr, ale także sama Księżna, która zatwierdzała 
i podpisywała kontrakty. Według umowy prace powinny zakończyć się w dwa 
lata od jego podpisania, czyli w 1728 roku. Widocznie projekt tak spodobał się 
Księżnej, że dodatkowo wyznaczyła architektowi 300 złotych rocznej pensji, aby 
osobiście doglądał roboty i nie pozwolił w niczym zmieniać planów. Z Kłody 
do Gostynia nie było daleko, około 30 kilometrów. Kontrakt zawierał gwarancję 
na trzy lata. Jeśliby wystąpiły jakieś wady konstrukcyjne, wtedy wykonawca 
własnym kosztem był zobowiązany wszystko naprawić. 

10 sierpnia 1726 roku ugodzono się z cieślą Janem Schwarz z Bojanowa na dostar-
czenie materiałów drewnianych i wykonanie windy. Żelazo sprowadzano z Torunia 
i Śląska. Prace postępowały sprawnie. Jednakże już w 1728 roku na kopule wielkiej 
zaczęły pojawiać się pęknięcia. Na jej zaankrowanie sprowadzono ze Śląska żelazo. 
Cieśla Jan Schwarz wybudował małą kopułkę nad latarnią pod gałkę i krzyż, 
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według glinianego modelu dostarczonego przez Pompea Ferrariego. Kotlarz 
z Leszna wykonał gałkę miedzianą, a ślusarz z tego samego miasta zrobił żelazny 
krzyż wieńczący latarnię. Ponadto złotnik z Wrocławia Krystians Bawr pozłocił 
gałkę za 1494 złotych, a malarz wrocławski Franciszek Krempz pozłocił krzyż 
złotem malarskim za 72 złotych. Należało jeszcze zabezpieczyć kopułę z zewnątrz 
trwałym materiałem. Dlatego kotlarz wrocławski Kasper Weiss pokrył kopułę 
białą blachą, którą nabyto od kupca wrocławskiego Jana Czerniawy. Malarz 
z Gostynia Antoni Schulz pomalował blachę na kolor „modry”. Z dokumentów 
dowiadujemy się o silnych związkach rzemieślniczo-artystycznych Wielkopolski 
ze Śląskiem nie tylko w przypadku kopuły, ale z wiele innych realizacji. 

W wyniku współpracy wielu środowisk twórczych powstała piękna kopuła 
wieńcząca świętogórski kościół. Nie dziwi nas, że Księżna Teofila zachwyciła 
się projektem architekta. Powstała jedna z  najpiękniejszych kopuł w  dawnej 
Rzeczpospolitej. Pompeo Ferrari przybył do Polski już jako artysta dojrzały, 
ukształtowany pod wpływem baroku rzymskiego, zauroczony dziełami Carla 
Fontany i Francesca Borrominiego. Tu nie będziemy zajmować się twórczością 
naszego architekta, odsyłamy tylko do znakomitej i ciągle aktualnej monografii, 
napisanej przez Witolda Dalbora w 1938 roku. Ale warto parę słów powiedzieć 
o naszej kopule bo jest przepiękna i wyjątkowa. W realizacji kopuły świętogór-
skiej Pompeo Ferrari nie poszedł tu śladami rzymskich artystów, operujących 
ruchliwą formą, a zwłaszcza dynamiczną elipsą uwidocznioną w przekrojach 
i rzutach poziomych. Jego inwencję twórczą ograniczała w pewnym stopniu już 
wzniesiona konstrukcja oktogonalnego tamburu. Na nim miał architekt wznieść 
kopułę. Zaprojektował ceglaną konstrukcję opartą na ośmiu żebrach wychodzą-
cych z tamburu i zbiegających się w małym pierścieniu. Aby siły dośrodkowe nie 
zmiażdżyły pierścienia, osadził na nim wysoką i ciężką latarnię, jako zatyczkę 
redukującą napór masy ceglanej. Patrząc od środka kościoła, mamy wrażenie, 
że kopuła stabilnie siedzi na ziemi. Jej konstrukcja architektoniczne jest bardzo 
czytelna. Osiem linii wertykalnych biegnie od postumentów dostawionych 
do filarów, poprzez kolumny, gzyms i galeryjkę do pilastrów tamburu. Z tam-
buru wyrastają żebra zbiegające się w górnym pierścieniu. W przeciwieństwie 
do innych kopuł Ferrariego, w  których zatracony został tradycyjny podział 
architektoniczny i czasze jakby płynnie wyrastają z masywu muru, gostyńska 
realizacja zachowała klastyczne formy. Od tamburu oddziela ją wydatny gzyms 
z  posadowionymi figurami aniołów, trzymającymi tablice ośmiu błogosła-
wieństw. Czaszę dzielą żebra na osiem pól wypełnionych freskami. Natomiast 
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architekt genialnie i nowatorsko rozwiązał widok zewnętrzny kopuły. Pomimo 
eliptycznego przekroju, kopuła od zewnątrz przybrała formę idealnej półkuli. 
Ten efekt Pompeo uzyskał poprzez umieszczenie u podstawy czaszy wysokiej, 
esowatej rynienki i dopiero z niej wykreślił półkulę. Tym samym zamaskował jej 
eliptyczną konstrukcję, umiejętnie wykorzystując możliwości optyczne i walory 
plastyczne, jakie daje miedziana powłoka. Od zewnątrz kopuła jest elegancka, 
wytworna, lekka, proporcjonalnie i harmonijnie zestrojona z całą budowlą. Można 
śmiało powiedzieć – cudowna kopuła na cudownym miejscu. Widoczna z wielu 
kilometrów jest przepiękną dominantą krajobrazu. Jej malachitowy kolor idealne 
i harmonijnie współgra z zielonymi łanami zbóż, jakże charakterystycznymi dla 
urodzajnej ziemi wielkopolskiej. Od wieków wita i wzywa pielgrzymów do głę-
bokich refleksji religijnych, wzbogaconych doznaniami estetycznymi. Bo przecież 
piękno zbliża do Boga. 

Księżna Teofila po raz drugi okazała się szczodrobliwą i godną sukcesorką swego 
teścia Adama Konarzewskiego w dramatycznej sytuacji, w  jakiej znalazła się 
Kongregacja w 1731 roku. 

W drugą niedzielę po Wielkanocy 8 kwietnia o godzinie ósmej rano, wybuchł 
pożar w klasztorze. Drewniany klasztor budowany jeszcze z fundacji Adama 
Konarzewskiego spłonął doszczętnie. Kongregacja wyniszczona ciężarami 
wojny północnej, uciążliwymi kontrybucjami nakładanymi przez wojska pru-
skie, szwedzkie, saskie i rosyjskie oraz wyczerpana budową świątyni znalazła 
się rozpaczliwym położeniu. Majątki klasztorne były zrujnowane. Do Teofili 
Wiśniowieckiej wspólnota filipińska wysłała znanego nam już brata Piotra 
Olszewskiego z prośbą o wsparcie. 

Księżna wykazała się iście książęcą hojnością. To dzięki niej w latach 1732-1748 
powstał piękny klasztor wg projektu wspomnianego wyżej architekta Pompeo 
Ferrariego. Fundatorka przekazała na budowę klasztoru niebagatelną sumę 59 
tysięcy złotych polskich. Budowę nowego klasztoru rozpoczęto 5 kwietnia 1732 
roku. Prace prowadził znany nam już z budowy kopuły, warsztat Jana Adama 
Stiera. Zachował się kontrakt jaki budowniczy zawarł z Kongregacją 27 maja 
1736 roku (aneks IV). Stier zobowiązał się wykonać dwukondygnacyjną budowlę 
sklepioną, według wskazań Księżnej Wiśniowieckiej. Dokument podaje, że mistrz 
zarabiał tygodniowo osiemnaście złotych, a jego zastępca złotych czternaście. 
Murarz za jeden dzień pracy otrzymywał dwa złote. Natomiast dniówka pomoc-
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nika murarskiego wynosiła dwadzieścia cztery grosze. W kontrakcie znalazł się 
zapis, że pracownicy mogą zaopatrywać się w piwo tylko z piwnicy klasztornej 
a „gorzałkę z karczmy naszej Nadolnej”. Kongregacja doświadczywszy tak wiel-
kiego wsparcia, w 1731 roku przesłała Księżnej Teofili list dziękczynny, w którym 
zapewnia o stałej pamięci modlitewnej całej wspólnoty (aneks V). W piśmie 
czytamy, że Kongregacja za żywota Dobrodziejki zobowiązała się odprawiać 
corocznie cztery msze święte śpiewane z kapelą, a po jej śmierci cztery msze 
święte kwartalne po wieczne czasy. Ponadto w zakrystii umieszczono tablicę 
upamiętniającą z  jej nazwiskiem i  zasługami, aby przypominała następnym 
pokoleniom o modlitewnej pamięci. W drugim liście z 1745 roku Kongregacja 
zapewniła Księżnę Teofilę, że każdego miesiąca przed cudownym obrazem Matki 
Boskiej odprawiona będzie w jej intencji msza święta, w każdą sobotę będzie 
grana litania, w poniedziałki odmawiane responsorium do św. Filipa Neri oraz 
śpiewane „Pod Twoja obronę” przed cudownym obrazem. Natomiast bracia ze 
wspólnoty filipińskiej ofiarują co miesiąc spowiedź, komunię świętą i odmówią 
różaniec za Fundatorkę (aneks VI). 

Współpraca Pompea Ferrariego z Janem Adamem Stierem owocowała nie tylko 
solidnymi realizacjami ale pięknymi budowlami, które po dziś dzień pełnią 
funkcję swego pierwotnego przeznaczenia i zachwycają pięknymi kształtami. 
Klasztor zbudowany na planie czworoboku z wirydarzem pośrodku, ma fasadę 
przypominając założenia pałacowe. Nie widzimy tu nic z surowości i wstrzemięź-
liwości architektonicznej, będącej odbiciem ascetycznego i umartwionego życia 
klasztornego. Bo też jego mieszkańcy naśladując swego założyciela św. Filipa Neri, 
nazwanego przez hagiografów najradośniejszym świętym, propagują radosną 
i pogodną drogę w poszukiwaniu i poznawaniu Boga. Ten aspekt duchowości 
filipińskiej zapewne zaważył na doborze form architektonicznych, które poprzez 
swoją harmonię, piękne proporcje i  radosną grę światłocieni, nie odstraszają 
lecz przeciwnie, zapraszają do klasztoru. Klasztor zachował tradycyjne funkcje 
i podziały wypracowane jeszcze we wczesnym średniowieczu. Od południowej strony 
przylega on do kościoła, skomunikowany z nim dwupoziomowym łącznikiem. 
Strona południowa symbolizowała to co dobre, w przeciwieństwie do północy, 
w  której upatrywano moce zła. Przy projektowaniu klasztoru przestrzegano 
znaczeń symbolicznych, toteż nieprzypadkowy jest rozkład pomieszczeń. To 
co służyło duchowej i rozumnej naturze mieszkańców, znalazło się jak najbli-
żej świątyni. Dlatego skrzydło najbliższe kościołowi, przeznaczono na kaplicę, 
bibliotekę, archiwum i pokoje dla fundatorów. To co służyło ciału, umieszczono 
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w  skrzydle południowym, najbardziej oddalonym od świątyni. Tam też była 
kuchnia, spiżarnia, magazyny, refektarz czyli miejsce na wspólne spożywanie 
posiłków oraz toalety. Pomieszczenia w  skrzydle wschodnim i  zachodnim 
przeznaczono na dormitorium, czyli cele mieszkalne dla księży i braci, furtę 
i rozmównice. W samym środku klasztoru jest wirydarz, symbolizujący ogród 
rajski. Wirydarz dosłownie znaczy zieleniec. Tutaj rosły zioła i rośliny przypo-
minające rajską florę. Pośrodku znajdowała się studnia jako źródło wody życia 
nawadniającej ziemię. Symbolizowała ona źródło bożych łask, ożywiających 
życie duchowe mieszkańców. 

Z kroniki klasztornej wiadomo, że w 1732 roku położono fundamenty i wykonano 
sklepienia piwniczne. Rok później zaczęto wznosić mury. W 1736 roku klasztor już 
był wymurowany do wysokości pierwszego piętra, gdyż w czerwcu zawarto umowę 
z Jerzym Weichertem mieszczaninem i garncarzem z Bojanowa, na postawienie 
pieców w mieszkaniach, płacąc za każdy 67 złotych. Kapłani z własnych funduszów 
urządzali sobie mieszkania. W 1739 roku zlecono stolarzowi Stramburgskiemu 
położenie podłóg w mieszkaniach na piętrze. Niektórzy księża już w grudniu 
przeprowadzili się z dolnych do górnych mieszkań. Roboty postępowały dość 
sprawnie, bo już w 1743 roku zapłacono murarzowi za tynkowanie refektarza 
i zdunowi za postawienie tam pieca. Wreszcie mieszkańcy klasztoru 8 grudnia 
1743 roku przenieśli się do nowego refektarza. W następnych latach garncarze 
z Dolska i Gostynia pokrywali klasztor dachówką. Pod rokiem 1747 występuje 
wzmianka o kaplicy domowej nazwanej „Oratorium”. Wtedy zapłacono murarzom 
za jej wytynkowanie, a stolarz rok później zrobił podłogę i ławki. Jaka szkoda, 
że nie mamy więcej wiadomości na temat wystroju kaplicy, która zajmowała 
dwie kondygnacje. Kaplicę przedzielono dopiero w okresie międzywojennym 
na potrzeby konwiktu. Górne pomieszczenie przeznaczono na uczelnię, a dolne 
na sypialnie. Wreszcie 12 lipca 1748 roku zapisano w rejestrach: 

„Finis Roboty i  Expensy Murowej. W Listopadzie tegoż Roku oddano 
do Folwarku Drzenczewskiego cztery woły murowe, każdy ceniony po 15 
bitych i sześć koni murowych Imci Księdzu Proboszczowi Szalczewskiemu 
(Dominikowski, s. 320). 

Do powstania klasztoru przyczynili się także inni ofiarodawcy. Niektórzy pozo-
stali anonimowi i już nigdy nie dowiemy się o ich nazwiskach. Innych odnotował 
kronikarz klasztorny. Wśród nich był m.in. proboszcz z Kobylina, Szkaradowa 
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i Starego Białcza, kasztelan kcyński, konarski, kaliski i rogoziński, kasztelanowa 
przemęcka i  kaliska, pisarzowa ziemska poznańska, wojewoda lubelski oraz 
nieznany z nazwiska biskup krakowski (aneks VII). 

Księżna Teofila nie tylko ofiarami pieniężnymi wspierała Świętą Górę, ale także 
zaopatrywała zakrystię w piękne paramenty i sprzęty liturgiczne. Archiwum 
gostyńskie przechowuje odpis dokumentu sporządzonego we Lwowie 24 listo-
pada 1752 roku, zawierający dary przesłane przez Księżnę do Gostynia (aneks 
VIII). Pismo wymienia trzy ornaty haftowane złotą nicią, dwa ornaty z białymi 
kolumnami i bokami adamaszkowymi, dwa ornaty haftowane srebrną nicią, 
dwa ornaty różowe oraz trzy ornaty krakowskie. Wszystkie szaty zaopatrzone 
były w stuły, manipularze, bursy, welony oraz palki do przykrywania kielichów. 
Dokument wymienia także dwie kapy obszywane złotem i srebrem, dwanaście alb 
z cienkiego płótna i osiem alb z płótna grubszego obszyte koronkami, dziewiętna-
ście komż z koronkami, trzydzieści osiem korporałów, sporą ilość puryfikaterzy, 
ręczników i humerałów, pasów włóczkowych i jedwabnych oraz dwa antependia 
ołtarzowe. W 1753 roku Księżna Teofila mając 73 lata wstąpiła do klasztoru sióstr 
dominikanek we Lwowie. Zmarła za klauzurą klasztorną w 1757 roku. W tym 
klasztorze przeoryszą była jej córka Joanna, zrodzona z Filipem Konarzewskim. 

Trzecią wspaniałomyślną kobietą z  Familii Fundatorskiej, która wpisała się 
pięknymi literami w  historię Świętej Góry była Weronika, wnuczka Adama 
Konarzewskiego, a córka wspomnianej wyżej Teofili z Leszczyńskich i Filipa 
Konarzewskiego. Urodzona w  1699 roku, poślubiła kasztelana poznańskiego 
i kaliskiego Macieja Mycielskiego z Szubina. Od tego związku ród Mycielskich 
wszedł do Familii Fundatorskiej. Weronika uporządkowała i oddłużyła z hipo-
tek zastawnych wszystkie sprawy majątkowe i oddała Kongregacji w wieczysta 
dzierżawę wieś Drzęczewo z Głogówkiem, Błażejewo i połowę Bodzewka, aktem 
prawnym podpisanym w Grodzie Poznańskim 1752 roku. W kronice klasztornej 
czytamy: 

Tę wspaniałą myśl Fundatorską pojęła należycie, godna nieśmiertelnej 
wdzięczności, Weronika z Konarzewskich Mycielska Kasztelanowa Poznań-
ska. Dla czego pałając wzniosłymi uczuciami Dziada swego ku Świętej 
Górze Gostyńskiej, a  będąc już ostatnim i  jedynym Szczepem Domu 
Fundatorskiego Konarzewskich, upragnęła spełnić święcie zamiary swych 
przodków – uprzątnąć wszelkie wątpliwości względem Procentów nazna-
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czonych Testamentem swego Dziada i zgruntować dzieło Jego pobożności. 
Tym końcem, pomimo wielu tajemnych a znakomitych datków pieniężnych 
na potrzeby miejsca onego, pomimo ubogacania zakrystii wyrobami rąk 
własnych i swoich Dworzanek, to w bieliźnie [liturgicznej] to w gustownych 
Apparatach [szatach liturgicznych] pomimo zapisu urzędowego 5000 złotych 
na Chociszewicach [Pępowie] na potrzeby Kongregacji, wreszcie pomimo 
łaskawych podarków pojedynczym członkom Kongregacji za każdą swoją 
w niej bytnością, skoro tylko przyszła do odziedziczenia Dóbr Ojczystych, 
wzięła przed się wszystkie zapisy zastawne pojedynczych wiosek, posiada-
nych przez Kongregację a zdziałane, jak się rzekło wyżej, tak przez swojego 
Dziada Adama Konarzewskiego jako i przez swoją Babę Zofię Opalińską, 
tudzież zapisy Testamentowe tegoż samego Dziada swego i takowe zebraw-
szy w jedną massę pieniężną, znalazła ilość jej wynoszącą złotych 133,000. 
Sumę tę chcąc na wszelki wypadek zabezpieczyć wieczyście na utrzymanie 
Kongregacji, postanowiła zeznać onę, jako summę jej istotnie zastawną 
na wioskach już przez nią posiadanych. Owszem pragnąc tejże Kongregacji 
zapewnić tem dostateczniejsze utrzymanie i tem bezpieczniejszą posiadłość 
namienionych wiosków, dodała z własnej szczodrobliwości summę złotych 
17,000 aby tak całkowita summa zastawna wynosiła złotych 150,000 
(Dominikowski, s. 386-387). 

Ponadto wnuczka Adama Konarzewskiego swoją hojnością przyczyniła się 
do pokrycia blachą miedzianą dużej kopuły kościoła świętogórskiego. O tym 
świadczy do dzisiaj widoczny na kopule herb Konarzewskich otoczony inicja-
łami „WzK/MK/P/1756” (Weronika z Konarzewskich Mycielska Kasztelanowa 
Poznańska). Fundatorka chciała jeszcze pokryć wnętrze świątyni marmoryzacją, 
ale śmierć stanęła na przeszkodzie. Zmarła w swoim pałacu w Szkaradowie 15 
marca 1762 roku. Pochowana została w krypcie fundatorskiej kościoła święto-
górskiego. 

Kongregacja Gostyńska w dowód wdzięczności dla Weroniki Mycielskiej, pod-
jęła na kapitule 3 grudnia 1751 roku duchowe i  modlitewne postanowienia, 
obowiązujące po wsze czasy wspólnotę filipińską (aneks IX). Na pierwszym 
miejscu zobowiązano się każdego miesiąca przed ołtarzem Matki Boskiej Bole-
snej w  intencji Fundatorki odprawiać uroczystą mszę świętą z  kapelą. Dalej 
codziennie odmawiać przed cudownym obrazem w ołtarzu wielkim modlitwę 
„Pod Twoją obronę”. Bracia filipińscy postanowili ofiarować za Fundatorkę 
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spowiedź, komunię świętą, różaniec i  inne nabożeństwa. Ponadto powzięto 
decyzję, aby w zakrystii zawiesić stosowną tablicę z jej nazwiskiem i zasługami, 
aby przypominała kapłanom i braciom o podjętych zobowiązaniach duchowych. 

Wspomniane wyżej fundacje należały do fundamentalnych. Dalsze donacje doty-
czyły wyposażenia kościoła i klasztoru. Spośród bogatego zespołu fundowanych 
przedmiotów, omówimy w  pierwszym rzędzie takie, których ofiarodawcy są 
nam znani, następnie fundacje anonimowe, niemniej ważne dla naszej historii. 

Na pierwszym miejscu należy tu wspomnieć o fundacji nowego ołtarza głównego 
jako architektonicznej oprawy dla cudownego obrazu. Ołtarz fundowała pisarzowa 
ziemi poznańskiej Helena z Tworzyjańskich Rogalińska oraz jej małżonek Jan, 
jako podziękowanie za uzdrowienie chorej nogi Heleny. W zastępstwie Heleny, 
jej syn Władysław udał się na pieszą pielgrzymkę do Matki Boskiej Gostyńskiej. 
Tutaj po spowiedzi, modlitwie i przyjęciu komunii świętej, wyprosił dla swej 
rodzicielki dar zdrowia. Kontrakt na ołtarz spisano w Kongregacji 30 listopada 
1723 roku z mistrzami śląskimi Ignacym Provisorem i Janem Albrechtem Sie-
gwitzem (aneks X). Wykonawcy zobowiązali się wznieść ołtarz na wzór ołtarza 
z  kościoła Jezuitów we Wrocławiu, za pięć tysięcy sześćset złotych polskich 
w przeciągu sześciu miesięcy. Zamiast imienia Jezus z zwieńczeniu, jak to jest 
w ołtarzu wrocławskim, ołtarz gostyński na polecenie fundatorów, miał zdobić 
relief z przedstawieniem Trójcy Świętej. Zleceniodawcy zobowiązali się przysłać 
do Wrocławia zaprzęg konny po mistrzów i pomocników, dostarczyć cegły, gipsu, 
wapno, drewno i zapewnić im mieszkanie, wyżywienie oraz dostarczyć piwa. 
Roboty trochę się przeciągały, ponieważ ostatnią kwotę wypłacono 1 maja 1726 
roku. Spod ręki mistrzów wrocławskich wyszedł jeden z najokazalszych ołtarzy 
w Wielkopolsce z konchową wnęką na cudowny obraz Matki Boskiej, otoczoną 
figurami św. Filipa Neri i św. Ignacego Loyoli. W górnej strefie znalazła się figura 
św. Jana Chrzciciela oraz św. Judy Tadeusza, patrona od spraw beznadziejnych, 
a w zwieńczeniu relief Trójcy Świętej. 

Wspomniani wyżej artyści śląscy wykonali jeszcze w latach 1725-1726 ołtarz 
Matki Boskiej Bolesnej i św. Filipa Neri. Każdy z nich kosztował dwa tysiące 
pięćset sześćdziesiąt złotych polskich. Ołtarz Matki Boskiej Bolesnej fundował 
podczaszy ziemi nurskiej Mikołaj Kochowski z Górzna, jako wotum dziękczynne 
za uzdrowienie chromej prawej ręki. Podczaszy Mikołaj doznał w 1725 roku 
za przyczyną Matki Boskiej Bolesnej cudownego uzdrowienia. W środkowej części 
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ołtarza znalazła się figura Pieta podtrzymywana przez dwie postacie anielskie, 
a po bokach figury św. Marii Kleofasowej i św. Marii Magdaleny. Zwieńczenie 
ołtarza wypełnia relief przedstawiający adorację Krzyża Świętego. Drugi ołtarz 
poświęcony św. Filipowi Neri jako ołtarz patronalny, można uznać za fundację 
wspólnoty filipińskiej. Pole środkowe ołtarza zajmuje płótno ukazujące świętego 
patrona, wzorowane na dziele Guido Reniego, flankowane figurami błogosławio-
nych filipinów Sebastiana Valfre i Juvenalisa Anciny. Zwieńczenie ołtarza zdobi 
relief przedstawiający patrona od zarazy, św. Sebastiana Męczennika. Zapewne 
wizerunek nawiązuje do rzymskich katakumb św. Sebastiana tylekroć nawie-
dzanych przez św. Filipa. Warto tu zaznaczyć, że Ignacy Provisore pomniejszył 
sumę za swoje prace o 240 złotych polskich prosząc, aby corocznie przy tym 
ołtarzu odprawiano dwie msze święte za jego duszę. 

Odstąpimy w tym miejscu od układu chronologicznego i przedstawimy historię 
fundacji pozostałych ołtarzy. 

Ołtarz pod wezwaniem św. Józefa Opiekuna Najświętszej Maryi Panny i  bł. 
Sebastiana Valfre fundował filipin świętogórski ksiądz Ferdynand Zdzieszulski. 
Przekazał on 2000 złotych polskich na jego wykonanie. Ksiądz Ferdynand wstąpił 
do Kongregacji 16 września 1686 roku. Dwukrotnie sprawował urząd ministra, 
a w 1721 roku został wybrany przełożonym klasztoru. Nie doczekał się końca 
kadencji, która w Kongregacji trwa trzy lata. Zmarł 23 listopada 1723 roku w Sko-
raszewicach, wracając na Świętą Górę. Z miejscowej kroniki dowiadujemy się, 
że fundację księdza Ferdynanda zrealizowano dopiero w 1748 roku. W ołtarzu 
znajdował się barokowy obraz św. Józefa, który w 1821 roku wymieniono na pracę 
malarza drezdeńskiego Heinricha Gottholda Arnolda. Kongregacja za ten obraz 
zapłaciła 200 talarów. Także pierwotne malowidło w zwieńczeniu, zastąpiono 
freskiem wykonanym około 1868 roku przez księdza Bernarda Preibisza przed-
stawiającym bł. Sebastiana Valfre. Po bokach na cokołach spoczywają rzeźby 
rodziców Najświętszej Maryi Panny, św. Joachima i św. Anny. 

Wotywną historię powstania ma ołtarz św. Jana Nepomucena i św. Antoniego 
Padewskiego. Ołtarz sponsorowała Zofia z Gruszczyńskich Gorzeńska, której król 
August III Sas w 1752 roku nadał tytuł „Łowczyni Wschowskiej”. Zofia w 1718 
roku wyprosiła przed cudownym obrazem łaskę nawrócenie męża Jerzego, dzie-
dzica Sarbinowa, z kalwinizmu na wiarę katolicką. Jeszcze raz nasza fundatorka 
doznała cudownej opieki Matki Najświętszej, gdy wraz z mężem pielgrzymowali 
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do sanktuarium świętogórskiego w intencji szczęśliwych narodzin dziecka. Ich 
modlitwy zostały wysłuchane. Ołtarz powstał około 1748 roku. Także w tym 
ołtarzu dawny obraz wymieniono na nowy, wykonany przez wspomnianego 
malarza drezdeńskiego. Również w zwieńczeniu pierwotne malowidło zastąpił 
fresk autorstwa Bernarda Preibisza przedstawiający św. Andrzeja Apostoła. 
Po bokach malowidła znajdują się figury św. Stanisława Kostki i św. Franciszka 
Ksawerego. 

Kolejny ołtarz św. Barbary Męczenniczki i Michała Archanioła fundował filipin 
świętogórski ksiądz Michał Ładyński. Urodził się w 1690 roku a zmarł w 1759. 
Bardzo szanowany przez wspólnotę, sprawował wielokrotnie urząd przełożonego. 
Kornika klasztorna podaje, że dbał o piękno świątyni i fundował wiele sprzętów 
liturgicznych. W 1754 roku uposażył fundowany przez siebie ołtarz sumą 3000 
złotych polskich, deponując pieniądze na siedem procent u żydów na synagodze 
leszczyńskiej. Za ten procent Kongregacja miała obowiązek odprawiać corocznie 
pewną ilość mszy. Ołtarz powstał około połowy XVIII wieku wykonany praw-
dopodobnie przez artystów wielkopolskich. Pole centralne zdobi obraz znanego 
już nam artysty drezdeńskiego Heinricha Gottholda Arnolda wstawiony w 1825 
roku, ukazujący św. Barbarę. Pierwotne malowidło barokowe zostało usunięte. 
Natomiast w nastawie ołtarzowej znajduje się fresk ukazujący Michała Archanioła, 
patrona fundatora. Fresk wykonany przez Bernarda Preibisza przed 1868 rokiem, 
otaczają figury archaniołów Uriela i Gabriela. Po bokach części centralnej stoją 
figury Anioła Stróża i Archanioła Rafała, a na gzymsie zwieńczającym całość 
spoczywa figura świętego papieża Grzegorza Wielkiego. 

Także filipin świętogórski ksiądz Karol Behm fundował ołtarz św. Karola Boro-
meusza i  św. Erazma Biskupa. Karol był synem wileńskiego lekarza, pewnie 
dlatego miał zainteresowania medyczne. Człowiek bardzo światły i  uczony, 
uzyskał w 1732 roku doktorat z medycyny i filozofii na Uniwersytecie w Mantui. 
Po przyjeździe do kraju otrzymał nominację na kanonię „medycynalną” przy 
katedrze poznańskiej i  gnieźnieńskiej, a  także na proboszcza w Tuliszkowie. 
Do Kongregacji wstąpił w 1748 roku. Zmarł 21 lutego 1757 roku. Pozostawił 
po sobie kilkanaście ręcznie pisanych ksiąg z zakresu medycyny teoretycznej, 
praktycznej, anatomii oraz traktat na temat prawa kanonicznego. Jedna z ksiąg 
zawierała spis leków i sposoby ich przyrządzania. Niestety, cały jego dorobek 
naukowy zaginął. Może jego rękopisy spoczywają gdzieś w archiwach i czekają 
na swego odkrywcę. Ołtarz powstał podobnie jak wyżej opisany, około połowy 
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XVIII wieku wykonany zapewne przez warsztat wielkopolski. Centrum ołtarza 
wypełnia wizerunek św. Karola Boromeusza, patrona fundatora, otoczony figurami 
św. Iwona Hélory patrona prawników oraz św. Rocha. Także i to płótno z 1824 
roku autorstwa wymienionego wyżej artysta drezdeński, zastąpiło malowidło 
barokowe. Wiek XIX nie miał litości ani szacunku dla sztuki barokowej, uwa-
żając ją za zepsuty renesans. Gdy tylko nadarzyła się okazja, piękne malowidła 
barokowe w najlepszym przypadku zawieszano w pozakościelnych wnętrzach, 
a najczęściej palono z szacunku do świętości. W zwieńczeniu ołtarza widnieje 
fresk św. Erazma wykonany przed 1868 rokiem, przez wielokrotnie wspomnianego 
Bernarda Preibisza. Ze smutkiem trzeba powiedzieć, że pierwotne malowidła 
barokowe nie zachowały się. 

Wszystkie omówione ołtarze są murowane, pokryte marmoryzowanymi stiukami 
i należą do typu ołtarza architektonicznego, przyściennego, jednokondygnacyj-
nego z nadstawą zdobioną freskami. O historii powstania ołtarza Matki Boskiej 
Różańcowej i Świętego Krzyża nic pewnego powiedzieć nie sposób. Z programu 
ikonograficznego można tylko domniemywać, że ołtarze upamiętniają głównych 
fundatorów Świętej Góry. Ołtarz Świętego Krzyża dekoruje obraz św. Floriana, 
patrona Adama Floriana Konarzewskiego, a ołtarz Matki Boskiej Różańcowej 
zdobi obraz św. Zofii, patronki żony Adama, Zofii z Opalińskich. Obrazy zajmują 
miejsce w zwieńczeniach.

Fundacją zasługującą na szczególne wyróżnienie jest malatura w dużej kopule, 
wykonana w 1746 roku przez artystę śląskiego Jerzego Wilhelma Neunhertza. 
Artysta był wnukiem znakomitego malarza Michała Willmanna nazwanego 
„Śląskim Rubensem”. Do powstania malatury przyczynił się wspomniany wyżej 
ksiądz Michał Ładyński, który postarał się o sponsorów. Niestety, nie znamy 
ich nazwisk ani nie wiemy ile ta praca kosztowała. Na jednym fresku widnieje 
kartusz z łacińską dedykacją, która w polskim tłumaczeniu brzmi: 

20 czerwca 1746 roku zaczęta, a 30 sierpnia ukończona ta malatura przez 
pana Jerzego Wilhelma Neunhertza za czasu Przewielebnego Ojca Michała 
Ładyńskiego Proboszcza Kongregacji Oratorium (Dominikowski, s. 342).

Malowidło wykonane w technice fresku zdobi osiem pól kopuły ilustrujących 
epizody z życia św. Filipa Neri. W późnym baroku artyści przełamali dotychcza-
sową zasadę mówiącą, że tylko tematy niebiańskie godzi się zamieszczać na skle-
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pieniach, ponieważ sklepienie symbolizuje niebo. W XVIII wieku malowano 
na sklepieniach i kopułach sceny rodzajowe, niekiedy przemieszane z nadprzy-
rodzonymi. Tak też postąpił Neunhertz. Swoją opowieść o świętym rozpoczyna 
sceną, jak św. Filip opuszcza dom rodzinny i  udaje się do swego krewnego 
w San Germano na naukę kupiectwa. Dalej widzimy świętego jako założyciela 
Bractwa Trójcy Świętej i wygłaszającego kazanie w kościele San Girolamo. Jego 
pracę apostolską ilustruje fresk przedstawiający chrzest nawróconych Żydów. 
Sceną szczególnie ważną jest audiencja u papieża Grzegorza XIII w 1575 roku, 
podczas której św. Filip otrzymał bullę zatwierdzającą Kongregację Oratorium. 
Kolejny obraz ilustruje stygmatyzację naszego patrona darami Ducha Świętego, 
a następny przedstawia świętego jak uzdrawia, uwalnia z opętania i wskrzesza 
do życia. Przedostatni fresk obrazuje śmierć św. Filipa, któremu towarzyszy 
Matka Najświętsza i patronowie: św. Maria Magdalena, św. Filip Apostoł i św. 
Jakub Większy. Temat nadprzyrodzony ilustruje fresk ukazujący apoteozę św. 
Filipa jak sprawuje już liturgię niebiańską. Pod względem ikonograficznym ten 
fresk jest najciekawszy. Na dolnym polu widnieją symbole poskromionych pokus: 
pychy, namiętności, nieczystości i herezji. U góry czeka na świętego pusty tron. 
Neunhertz malował zamaszyście, kładł farby szerokimi pociągnięciami pędzla. 
Jego freski to przede wszystkim wibracja kolorów, posługiwał się malowniczymi 
efektami barwy i światła. Według miejscowej tradycji freskant namalował swój 
autoportret pod postacią halabardnika w scenie ukazującej audiencję u papieża 
Grzegorza XIII.

Wspomniano wyżej o fundatorce Weronice Mycielskiej, której zawdzięczamy 
pokrycie blachą miedzianą kopuły kościoła świętogórskiego. Dochował się 
kontrakt na wykonanie prac zawarty przez księdza Józefa Prażmowskiego 8 
marca 1756 roku z  blachmistrzem leszczyńskim Teodorem Hoyerem (aneks 
XI). Z dokumentu dowiadujemy się, że mistrz wraz z czteroma pomocnikami 
powinien pracę wykonać w ciągu jednego lata. Zadanie rzemieślników polegało 
na ściągnięciu blachy białej i położeniu w jej miejsce blachy miedzianej na czaszy 
kopuły i latarni. Wynagrodzenie zależało od wagi wyrobionego materiału. Mistrz 
za prace na czaszy kopuły otrzymywał od każdego cetnara miedzi (około pięć-
dziesięciu kilogramów) jednego czerwonego złotego lub w przeliczeniu na inną 
monetę, siedemnaście szelągów. Ponieważ praca na latarni wymagała większego 
wysiłku i była bardziej niebezpieczna, to wynagrodzenie wynosiło dwadzieścia 
cztery złote. Umowa gwarantowała panu majstrowi wyżywienie i piwo. Pomoc-
nicy dostawali tylko po garncu piwa w niedzielę. W dni powszednie zalecono im 
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kupować produkty w klasztornym sklepie. Prawdopodobnie chodzi tu o zajazd 
na Nadolniku. Gdyby wynikły jakiejś szkody z niewłaściwego położenia blachy, 
kontrakt zobowiązał majstra do naprawienia wszystkiego na własny koszt. 

Po zabezpieczeniu kopuły i latarni, pokryto także blachą miedzianą i białą kaplice 
boczne. Dotychczas kaplice miały dachy zakryte dachówką i szkudłami, czyli 
łupanymi deskami drewnianymi długości około jednego metra. Poszycie dachowe 
często niszczało pod wpływem spadającego z kopuły lodu, śniegu oraz ulewnego 
deszczu. Nie wiadomo kto był fundatorem przedsięwzięcia. Najpewniej to Kon-
gregacja z własnych zasobów finansowała prace. Kontrakt zawarto 23 maja 1760 
roku z mistrzem leszczyńskim Gottliebem Staen (aneks XII). Leszno należało 
wtedy do jednych z najlepiej rozwijających się miast Wielkopolski. Złotnictwo 
leszczyńskie konkurowało z poznańskim. Do dzisiaj można spotkać sporo naczyń 
liturgicznych w okolicznych kościołach o dobrej jakości artystycznej. Od każ-
dego wyrobionego cetnara miedzi mistrz Staen otrzymywał dwanaście złotych 
polskich, a od jednej „faski” wyrobionej blachy białej siedemdziesiąt dwa złote. 
Dniówka pomocnika wynosiła jeden złoty. Ponadto rzemieślnicy otrzymali dwie 
beczki piwa. Za całość pracy zapłacono czterysta pięćdziesiąt złotych. W innym 
miejscu kronika podaje, że położono wtedy pięćdziesiąt pięć cetnarów miedzi 
i 5 „fasów” blachy białej, a inwestycja razem z malowaniem kosztowała tysiąc 
dwieście dziewięć złotych (Dominikowski, s. 378). 

Przy omawianiu fundacji świętogórskich nie możemy pominąć ambony. Ma 
skromną dokumentację. Kronika klasztorna wspomina tylko, że w 1758 roku zapła-
cono malarzowi za prace przy drzwiach 7 złotych. Przypuszczalnie w podanym 
roku zakończono prace przy obiekcie. Ambonę fundował biskup Józef Stanisław 
Kierski, który przekazał na ten cel 1743 złote polskie (Dominikowski, s. 375). 
W latach 1736-1768 pełnił on funkcję sufragana poznańskiego. Zaprzyjaźniony 
z filipinem ksiądz Karolem Behmem często przebywał w gostyńskim klaszto-
rze. Ambonie powinniśmy poświęcić więcej uwagi, bo jest niezwykle piękna 
i wytworna. Wykonana w stylistyce rokokowej z barwionego stiuku, wygląda 
jakby była zrobiona z różnokolorowego marmuru. Jej formy są płynne, delikatne 
i trochę roztańczone. Bo też rokoko pojmowało sztukę, a także ludzkie życie jak 
wytworną zabawę. Człowiek przechodził przez świat niczym tancerz. Ludzie 
rokoka dalecy byli od barokowego pojmowania świata jako teatru, w którym 
należało jak najpoważniej odegrać swoją rolę przed niebiańskim dworem i ocze-
kiwać nagrody albo kary. W sztuce barokowej pojawiały się także tańce, ale były 
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to tańce śmierci przypominające o przemijaniu i końcu ludzkiego żywota. Barok 
przez sztukę pouczał: człowieku, ciesz się życiem ale patrz na jego koniec. Rokoko 
mówiło: ciesz się życiem bo nie wiadomo kiedy przyjdzie koniec. W kulturze 
rokoka nastąpiła mocna laicyzacja i niespotykany dotąd kult kobiety. To nie był 
kult kobiety jaki występował w gotyku międzynarodowym z około 1400 roku, 
gdzie etos rycerski i etykieta dworska były wartościami nadrzędnymi. Rokoko 
w kobiecie upatrywało źródła przygód miłosnych i przyjemności. W beztroskiej 
zabawie dominował kaprys, wytworność i wdzięk. Nawet mężczyźni ulegali tej 
feminizacji. Ich twarze gładko ogolone, upudrowane i wypachnione, zdobiły peruki 
ze splecionym warkoczykiem opadającym na plecy. Na nogach obutych w pan-
tofelki, mieli pończoszki. Krótkie fraczki i białe koszule z obfitymi falbankami 
dopełniały całego ubioru. Trochę z tego beztroskiego wdzięku widzimy w naszej 
ambonie. W jej warstwie konstrukcyjnej nie mam już reguł architektonicznych, 
jakimi dotąd kierowali się artyści. Jedne formy płynnie przechodzą w drugie, 
zacierając granice podziałowe. Postument wygina się podpierany przez murzynka, 
niezauważalnie przechodząc w kosz ambony i dalej w zaplecek zakończony bal-
dachimem. Nawet pilastry ujmujące zaplecek nie mają klasycznych podziałów, 
ale fantazyjne formy wolutowe pełniące rolę głowic. Kosz zdobi ewangeliczna 
scena „Kazanie na górze”. Dopiero ostatnia konserwacja przeprowadzona w 2009 
roku wydobyła spod nawarstwień historycznych całe jej piękno. Na czarnym 
tle cudownie ukazano uczestników tego epizodu ewangelicznego. Baldachim 
podtrzymują dwaj aniołowie ukazani do pasa jakby organicznie związani z pila-
strami. Ich roztańczone dłonie delikatnie i bez większego wysiłku raczej dotykają, 
aniżeli dźwigają podniebienie baldachimu. A na szczycie ambony przysiadł 
melancholijny anioł zapatrzony w górę, który lewą dłonią podtrzymuje tablice 
Dziesięciu Przykazań. Melancholia to też symptom nadchodzącego rokoka. 
Delikatna kolorystyka i  wysublimowane formy sprawiają, że mimochodem 
zatrzymujemy się urzeczeni pięknym dziełem sztuki. Barok poucza, ale rokoko 
zachwyca. Nie zachował się kontrakt z wykonawcą kazalnicy. Szukając autora 
omawianego zabytku, raczej zwracamy się ku środowisku śląskiemu, a ściślej 
wrocławskiemu. Tam powstawały znakomite realizacje sztukatorskie, którym 
nasza ambona nie ustępuje. Na warsztat wrocławski naprowadza murzynek 
spod naszej kazalnicy, jakby przeniesiony z kaplicy św. Franciszka Ksawerego, 
znajdującej się w kościele pojezuickim we Wrocławiu. Kaplica wybudowana wg 
projektu Christopha Tauscha w latach 1729-1734, otrzymała wystrój rzeźbiar-
ski przypisywany Johannowi Albrechtowi Siegwitzowi. Rzeźbiarz prowadził 
warsztat we Wrocławiu i już wcześniej pracował dla świątyni świętogórskiej przy 
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ołtarzach w prezbiterium. Udział jego warsztatu przy naszej ambonie wydaje się 
wielce prawdopodobny. 

Do fundacji odmierzającej rytm życia klasztornego, należy zegar na wieży klasz-
tornej, wykonany w 1759 roku przez mistrza wrocławskiego Johanna Friedricha 
Schepcke. Kontrakt na zegar z  mistrzem zawarł przełożony klasztoru Józef 
Prażmowski w  Szkaradowie 14 października 1758 roku (aneks XIII). Mistrz 
zobowiązał się wykonać zegar w ciągu sześciu miesięcy. Kosztował 1260 złotych 
i wybijał godziny oraz kwadranse. Wykonawca dawał gwarancję na trzy lata. 
Dwa dzwony do zegara zakupiono w Poznaniu. Dzwon godzinny ważył dwa 
cetnary i sto dwadzieścia funtów, a kwadransowy dwa cetnary i sto osiem funtów. 
Zegar posiada dwie tarcze z cyframi rzymskimi. Jego mechanizm zachował się 
w znakomitym stanie, ale już nie wybija godzin. W pewnym momencie historii 
zegar stanął. Przez nikogo nie nakręcany, nie wskazuje czasu ani nie wybija 
godzin. Milczy. Z historią zegara związane jest dziwne przekonanie mówiąca, 
że ktokolwiek zabiera się za jego uruchomienie, ten szybko opuszcza klasztor. 
Niekiedy takie przekonania sprzyjają zabytkom, chroniąc je przed domorosłymi 
naprawiaczami, którzy bezceremonialnie wymieniają oryginalne części na nowe. 
Tylko przesądowi zawdzięczamy, że substancja zabytkowa świętogórskiego zegara 
pozostała nietknięta. 

Adam Konarzewski zadbał także o piękną oprawę muzyczną ceremonii liturgicz-
nych, przeznaczając w testamencie wspomniane już pięć tysięcy złotych polskich. 
Nie mamy wcześniejszych wiadomości o muzycznych instrumentach, zwłaszcza 
o organach, które uświetniały nabożeństwa. Pierwsze wiadomości pojawiają się 
dopiero w 2 połowie XVIII wieku. 2 maja 1766 roku Kongregacja zawarła kon-
trakt z organmistrzem z Głogowa Janem Bernardem Zitnerem, na zbudowanie 
instrumentu organowego. Nie zachowały się dokumenty mówiące o  samym 
instrumencie oraz poniesionych kosztach. Wiadomo tylko, że 1 sierpnia 1768 
roku praca była ukończona.

Niewiele też zachowało się wiadomości o fundacji posadzki kościelnej, wykona-
nej z wapienia gotlandzkiego. A warto o niej wspomnieć, bo jest piękna i dobrze 
zachowana. Składa się z  kwadratowych płyt, dawniej nazywanych „flisami”, 
bordowych i szarych, ułożonych na przemian. W archiwaliach spotykamy tylko 
wzmiankę, że w 1769 roku zapłacono „mularzowi” z Poznania trzysta pięćdziesiąt 
pięć złotych za położenie starych i nowych flisów w kościele. Nieco dalej czytamy 
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o sprowadzeniu z Gdańska w 1772 roku trzystu flisów na posadzkę do kościoła 
za trzysta sześćdziesiąt złotych, a dziesięć lat później w 1782 roku zakupiono 
i  ułożono w  kościele jeszcze sześćset flisów za tysiąc sto czterdzieści złotych 
(Dominikowski, s. 380, 382). Tym razem flisy nabyto w Poznaniu, płacąc wyższą 
cenę niż w Gdańsku. Transport w tamtych czasach był jednak drogi. Kamień 
ten przypływał na statkach przybywających ze Skandynawii po polskie zboże 
do Gdańska, jako obciążający balast. Sprytni gdańszczanie szybko zorientowano 
się, że jest on świetnym materiałem budowlanym i łatwo można go spieniężyć. 
Znalazł też popyt na Pomorzu oraz w Wielkopolsce, gdzie kamienia brakowało. 
Wapień gotlandzki nie bardzo nadaje się do ekspozycji zewnętrznej, ulega korozji 
i rozwarstwieniu, ale we wnętrzach zachowują się doskonale. W wielu kościołach 
wielkopolski można spotkać piękne posadzki z kamienia gotlandzkiego. Jest ich 
jednak coraz mniej, a to wielka szkoda dla sztuki i konserwacji. Często bywają 
szacowne gotlandy zastępowane lśniącymi marmurami. Świadczą one jedynie 
o  bogactwie i  hojności fundatorów, bez zrozumienia dla dawności i  estetyki 
obiektu. 

Więcej możemy powiedzieć o fundacji dotyczącej umeblowania zakrystii. Warto 
o niej wspomnieć, ponieważ należy do jednych z najpiękniejszych tego typu mebli 
w naszym kraju. Do tego jeszcze możemy dopowiedzieć, że zachowała się w stanie 
wyjątkowo dobrym i prawie kompletnym. Powstała z dobrej współpracy stolarza 
poznańskiego Franciszka Tiedemanna ze snycerzem Fryderykiem Steinke z Cho-
ciszewic. Meble fundowane z kongregacyjnych zasobów finansowych, powstały 
w dwóch etapach. W pierwszym okresie zrealizowanym w latach 1769-1771 zapła-
cono stolarzowi 1686 złotych, snycerzowi 328 złotych, mosiężnikowi z Leszna 301 
złotych, stolarzowi z Pogorzeli 193 złote i malarzowi z Krobi od pokostowania 
i złocenia 648 złotych. Nieznany z imienia Wergel z Wrocławia otrzymał za pięć 
luster 124 złote. Drugi okres realizacji przypadał na lata 1773-1774. Dokumenty 
podają, że stolarz Tiedemann otrzymał za wykonanie swoich prac 1000 złotych, 
a snycerz Steinke 242 złote polskie. Nieznany z nazwiska stolarz Jan wykonał 
dwa konfesjonały do zakrystii, za co otrzymał 54 złote i 24 grosze. W archiwum 
klasztornym zachował się kontrakt spisany w 1771 roku między Kongregacją 
reprezentowaną przez księdza Józefa Prażmowskiego ze snycerzem Fryderykiem 
Steinke (aneks XIV). Snycerz, czyli specjalista od rzeźbienia ornamentów, pra-
cował na stałe przy pałacu Mycielskich w Chociszewicach (dzisiejsze Pępowo). 
Zleceniodawca domagał się, aby snycerz pracował tym razem w klasztorze i pilnie 
wykonywał swoją robotę. W klasztorze otrzymywał wyżywienie oraz półtora 
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garnca piwa dziennie, ale tylko wtedy, gdy pracował. Dodatkowo wyrzeźbił 
jeszcze krucyfiks, czyli krzyż z figurką Chrystusa. 

Równie interesujący kontrakt został zawarty z Franciszkiem Tiedemannem w 1773 
roku (aneks XV). Z kontraktu wynika, że Tiedemann był nie tylko wykonawcą, 
ale także projektantem zakrystii. Tenże zobowiązał się do Wielkanocy roku 
następnego zakończyć meblowanie. Pracował w klasztorze wraz z pomocnikami, 
gdzie otrzymywali wyżywienie i piwo w dni robocze oraz niedziele i  święta. 
Majster dostawał piwa dwa garnce dziennie, a pomocnicy półtora. Jednak gdyby 
rzemieślnicy ociągali się z robotą, wtedy dostawy kuchenne i piwne zostawały 
wstrzymywane. Motywacja przemyślana i skuteczna.

Wszystkie cztery ściany zakrystii szczelnie zastawiają komody i szafy oraz zakry-
wają boazerie, sprawiając wrażenie jednolitej całości zakończonej gzymsem. Gzyms 
zwieńcza obfity ornament rokokowy złożony z kogucich grzebieni, grzywaczy 
morskich oraz kiści owocowo-kwietnych. Repertuar form rokokowych zdominował 
całkowicie ornamentykę widoczną w elementach snycerskich, a także okuciowych. 
Przeciwieństwem jest statyka mebli oparta na spokojnych formach architektonicz-
nych z przewagą linii prostych, zrównoważonych i harmonijnych. Kształty mebli 
nie mają nic wspólnego z kapryśnymi formami rokokowymi. Można powiedzieć, 
że reprezentują one barok klasycyzujący. Każdy mebel jest jednostką samodzielną 
z wyraźnymi liniami podziałowymi na części składowe i czytelnymi podziałami 
architektonicznymi. Zestawione razem dają wrażenie harmonijnej całości, ale nie 
zatracają swej samodzielności. Tworzą one sekwencje powtarzalnych segmentów, 
z których każdy mógłby stanowić samodzielny przedmiot. O ile swobodny orna-
ment rokokowy sprawia wrażenie asymetrycznych struktur fantazyjnych, o tyle 
projektantowi umeblowania zależało na zachowaniu harmonii uzyskanej przez 
zachowanie symetrii. Aby to uzyskać, nie obawiał się nawet wstawić dwoje ślepych 
drzwi. Snycerz Steinke szybko przyswoił sobie nowy styl ornamentalny i swobodnie 
operował formami rokokowymi. Natomiast Tiedemann był tradycjonalistą, a nawet 
wykazywał zapóźnienie stylistyczne, jak o tym świadczy intarsjowany ornament 
wstęgowo-cęgowy, popularny w 2 ćwierci XVIII wieku. Nowatorstwo stylistyczne 
połączone z tradycjonalizmem form, dało w efekcie dzieło niepowtarzalne, urze-
kające wirtuozerią swobodnej wyobraźni rokokowej z powściągliwością i powagą 
klasycyzującego baroku. To wybitne dzieło sztuki meblarskiej daje najlepsze świa-
dectwo o dbałości administratorów o piękno sanktuarium oraz dokumentuje także 
wysoki poziom techniczno-artystyczny wielkopolskiego rzemiosła artystycznego. 
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Niemniej cennych informacji dostarcza nam miejscowa kronika omawiająca fun-
dację kamiennych schodów prowadzących do kościoła. Kontrakt na ich wykonanie 
zawarto 24 października 1774 roku z Józefem Prokowskim. Kamień pochodzący 
ze Śląska o szerokości 15 cali i wysokości 6 cali, sprowadziła Kongregacja. Mistrz 
za każdy łokieć ułożonego kamienia otrzymał dziewięć srebrnych groszy. A tych 
łokci było sto dziewięćdziesiąt cztery. Inwestycję zakończono 8 czerwca 1775 roku. 
Ponieważ Prokowski wywiązał się z umowy rzetelnie, dlatego Kongregacja zawarła 
z nim drugi kontrakt 8 lipca 1775 roku na wykonanie balustrady kamiennej 
do schodów (aneks XVI). I tu rozpoczęły się tym razem przysłowiowe schody. 
Balustrada, nazwana w dokumentach galerią, miała być wysoka na sześć ćwierci 
łokcia i cztery cale, wierzchni gzyms wysoki na dziewięć cali. Zapłata za robotę 
wynosiła dwieście talarów. Prokowski zobowiązany był sprowadzić kamienie 
z gór do miejscowości Wyszanów niedaleko Szlichtyngowej, a stamtąd już Kon-
gregacja miała przetransportować materiał do klasztoru. Umowa przewidywała 
ukończenie prac do końca 1775 roku. Lecz mistrz wziął pieniądze i wcale roboty 
nie rozpoczął. Dopiero w  1778 roku po dodaniu czterdziestu pięciu talarów, 
sprowadził kilkanaście sztuk kamienia i rozpoczął prace. Kongregacja niedługo 
cieszyła się jego obecnością. Majster wybrał pieniądze zagwarantowane umową, 
wyjechał po brakujące kamienie i przepadł. Wszelkie upomnienia i interwencje 
u władz pruskich pozostały bezskuteczne. Kongregacja musiała na własny koszt 
sprowadzić ze Śląska dziewięć sztuk brakujących kamieni. 4 maja 1780 roku 
zawarto kontrakt z Janem Rymplerem „snycerzem do drewnianej i kamiennej 
roboty” (aneks XVII). Majster z pomocnikami otrzymał w klasztorze wyżywie-
nie, ale jak zaznaczone w umowie „bez wymysłów” oraz codziennie na każdego 
czeladnika po garncu piwa „miary sklepowej”. Tym razem mistrz pracę wykonał 
solidnie i uczciwe. Otrzymał wynagrodzenia trzystu talarów. Nie mamy żadnych 
wiadomości o fundatorach powyższej inwestycji. Można tylko domniemywać, 
że klasztor z własnych zasobów finansował całe przedsięwzięcie. Schody wraz 
z balustradą wykonane z piaskowca, mają trzy biegi. Środkowy bieg najszerszy, 
tzw. zapraszający, ponieważ rozwiera się na zewnątrz, prowadzi do centralnego 
wejścia kościoła. Pozostałe dwa biegi wiodą do wejść bocznych. Schody prowadzą 
na wysoki podest i ujęte są balustradą zdobioną ażurową plecionką, rozdzieloną 
postumentami. Zwężające się ku górze schody optycznie wydłużają przestrzeń 
i sprawiają wrażenie, że fasada wydaje się bardziej monumentalna i oddalona 
od nas, niż to jest w rzeczywistości. To typowy efekt iluzjonizmu i barokowej 
zabawy z widzem. Stajemy przed świątynią, która zaprasza do środka. Jesteśmy 
trochę zaskoczeni, że tak szybko pokonaliśmy schody i stajemy przed drzwiami, 
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które rozwierają przed nami swe podwoje. Jeszcze większego zaskoczenia dozna-
jemy przy wejściu do środka. Z jasnej przestrzeni wchodzimy w miły, chłodny 
półmrok, zwłaszcza w słoneczne, ciepłe dni lata i jesteśmy jak gdyby wchłonięci 
w przestrzeń sacrum. Barok posługując się złudzeniem oraz grą efektów graniczą-
cych z teatrem, chciał widza zaskoczyć, zmusić do myślenia, pouczyć, przekonać, 
nawrócić i zaprosić do pozostania. Kto choć raz był w świątyni świętogórskiej, 
ten często tu powraca, przyciągnięty nie tylko barokowymi efektami, ale nade 
wszystko cudownością miejsca. 

Nieprzewidziane wydatki poniesiono w wyniku wielkiej wichury, która zdarła 
z kaplic blachę miedzianą. Kontrakt na ponowne ich przykrycie zawarł w imie-
niu Kongregacji przełożony Józef Prażmowski z kotlarzem poznańskim Jerzym 
Konradem Markusem 7 grudnia 1775 roku (aneks XVIII). Także i tym razem nie 
obyło się bez problemów, jednakże zakończonych pomyślnie. Mistrz zobowiązał 
się zdjąć starą blachę, dać na przetopienie oraz dostarczyć tyle nowej, ile będzie 
potrzeba na uzupełnienie. Jakoż szybko uporał się ze zdjęciem starej blachy 
wartości dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote. Blachę spakował i odjechał. 
Do dalszej roboty się nie kwapił i na korespondencję nie odpowiadał. Problemy 
ciągnęły się przez pięć lat. Kongregacja zniecierpliwiona wytoczyła majstrowi 
proces. Sąd nakazał zwrócić wartość zabranej miedzi. Wyrok zadziałał. Markus 
zwrócił tysiąc trzysta złotych i wziął się do roboty. W 1780 roku mistrz był już 
w klasztorze. Wtedy wybił dwadzieścia dwa cetnary i trzydzieści sześć funtów 
blachy. W rok później położył następne dwadzieścia trzy cetnary i sto dziewięć 
funtów miedzi. Dopiero w 1786 roku położył ostatnie dwadzieścia siedem cet-
narów blachy i tak zakończył prace. Z długów wywiązał się całkowicie. Kongre-
gacja zapłaciła Markusowi za każdy wybity cetnar miedzi osiemnaście złotych, 
a za każdy cetnar blachy przetopionej dwieście czterdzieści złotych. Tym razem 
kontrakt nic nie mówi o wyżywieniu majstra z pomocnikami. Nadmienia tylko, 
że wiktu dla czeladzi nie będzie. Dostaną tylko jedną beczkę piwa na miesiąc. 

O dalszych fundacjach zachowały się tylko ogólnikowe wzmianki. W 1780 roku 
wykonano dwa konfesjonały. Stolarzowi zapłacono sto osiemdziesiąt złotych, 
a ślusarzowi za prace przy ich zamykaniu jedenaście złotych. Pozostałe szesna-
ście konfesjonałów wykonano w 1781 roku. Każdy kosztował dziewięćdziesiąt 
złotych. Ślusarz otrzymał za prace przy jednym konfesjonale pięć i pół złotego 
(Dominikowski, s. 382). Nie wiemy nic o ich fundatorach i wykonawcach. A to 
wielka strata dla historii miejsca i historii wielkopolskiego rzemiosła artystycznego. 
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Najprawdopodobniej konfesjonały wykonał nieznanej nam bliżej wielkopolski 
stolarz współpracujący ze snycerzem odpowiedzialnym za rzeźbioną dekorację. 
Konfesjonały wykonane zostały w  trzech zróżnicowanych wersjach, po sześć 
w każdej i noszą znamiona tego samego warsztatu. Do filarów podtrzymujących 
oktogonalny tambur z  kopułą, dostawionych jest sześć konfesjonałów. Tylko 
one mają baldachimy i  są najokazalsze. Sześć nieco mniejszych znajduje się 
w kaplicach bocznych, a pozostałych sześć umieszczono w obejściu części cen-
tralnej. Konfesjonały wykonane z drewna dębowego są przyścienne, czyli tylne 
części mają nieobrobione. Spoczywają na niskich postumentach obwiedzionych 
linią wklęsło-wypukłą. Zbudowane są z  form architektonicznych. Skrzynia 
z siedziskiem jest opilastrowana i zwieńczone gzymsem. Zaplecki ujęte spły-
wami wolutowymi, zakończone są zróżnicowanymi gzymsami. Kratki ujmują 
wklęsło-wypukłe woluty. Konstrukcja i  podziały architektoniczne pozostały 
jeszcze czytelne, może z  wyjątkiem bardzo dynamicznych form widocznych 
w  konfesjonałach baldachimowych, gdzie te podziały zaczynają się zacierać. 
Falujące ścianki i gzymsy konfesjonałów znakomicie wpisują się w rokokową 
formułę stylistyczną. Konfesjonały zdobi ornament rokokowy, który rozpełznął 
się po całej strukturze, pozostawiając jednak sporo wolnego miejsca. Snycerz 
przedstawił tu wieloraki ornament wolutowo-muszlowy, kogucie grzebienia, 
grzywacze morskie, płomienisty akant oraz drobne kwiatki i owoce.

Kościół świętogórski wyposażony został również w takie meble jak ławki i stalle. 
Nie dysponujemy żadnymi źródłami pisanymi pozwalającymi wskazać na autora. 
Można tylko powiedzieć, że zostały wykonane w podobnym czasie jak konfesjo-
nały i przypuszczalnie wyszły z tego samego warsztatu. Na to wskazują podobne 
formy strukturalne i ornamentalne. Najbardziej interesują nas stalle umieszczone 
w prezbiterium. Ich forma konstrukcyjna jest uspokojona, ale ornament zdobiący 
przedpiersia, boki i gzymsowe nastawy należy do niezmiernie ekspresyjnych. 
Jak na rokoko z jego lękiem przed pustką, trzeba przyznań, że ornament jest 
rozłożony z umiarem. Nie widać tu rokokowego nadmiaru i profuzji zdobniczej. 
Z pewnością nie zdominował i nie zatarł konstrukcji. Stalle są dobrym przy-
kładem rokokowego scalania form w jedną całość. W baroku stalle składały się 
z wyodrębnionych segmentów zestawionych razem. To znaczy każdy segment 
miał swój zaplecek, podłokietniki, siedzisko i pulpit. Połączone razem tworzyły 
całość, zachowując jednak swoją indywidualność. W gostyńskich stallach siedziska 
i zaplecki są wspólne, tu zasiada wspólnota oratoryjna do wspólnej modlitwy. 
Taką formę z pewnością nie podyktowała duchowość oratoryjna, ale rokokowe 
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myślenie integracyjne, dążące do zacierania podziałów i do przenikania jednej 
formy w drugą. Należy też podkreślić, że stolarka kościelna ze świątyni filipiń-
skiej wyszła z dobrego warsztatu. Szlachetne proporcje i staranne wykonanie, 
a zwłaszcza fantazyjnie wyrzeźbiony ornament rokokowy dają najlepsze świa-
dectwo o zmyśle artystycznym i wrażliwości artystycznej fundatorów. 

Pomimo poszukiwań archiwalnych nie udało się odnaleźć fundatorów i budow-
niczych kaplicy Matki Boskiej Bolesnej, położonej przy drodze wiodącą na Święta 
Górę. Kronika klasztorna podaje tylko, że w 1782 roku zapłacono murarzowi 
za wykonanie muru przed kaplicą sto trzydzieści trzy złote i za położenia dzie-
sięciu sążni bruku na dziedzińcu cztery złote (Dominikowski, s. 383). Tylko 
tyle. Przyjmujemy za funkcjonującą w  literaturze datą, że kaplica powstała 
w 1782 roku. Kaplicę postawiono na miejscu profanacji figury Matki Boskiej 
tzw. Piety. Gdy w XVI wieku właściciele miasta Gostynia przeszli na inną wiarę, 
oddano kościoły w użytkowanie innowiercom. Anna ze Zborowskich, żona Jana 
Gostyńskiego, zagorzała kalwinistka, rozkazała Pietę porąbać a następnie spalić. 
Gdy siekiera ani ogień nie mogły dokonać dzieła zniszczenia, wrzucono rzeźbę 
do studni i przysypano ziemią. Po odzyskaniu kościoła przez katolików i kon-
wersji Borków-Gostyńskich, Pietę odkopano. Następnie w uroczystej procesji 
zaniesiono do kościoła i zaczęto otaczać kultem. Jest ona do dzisiaj świętością 
tutejszego sanktuarium. W miejscu zakopania Piety wytrysnęło cudowne źró-
dełko, którego woda ma moc uzdrawiającą. Jeszcze jedna tradycja przylgnęła 
do kaplicy. Na pamiątkę tej pierwszej procesji, kampanie pielgrzymkowe były 
zawsze witane w tym miejscu i uroczyście wprowadzane do kościoła. Kaplica 
położona jest na rzucie prostokąta o  zwartej bryle, nakryta dwuspadowym 
dachem ceramicznym z ażurową sygnaturką położoną na planie ośmioboku. 
Fasada zwrócona na wschód ma jedno wejście. Powyżej wejścia jest płycina 
zdobiona malowidłem na tynku, przedstawiającym Chrystusa Ukrzyżowanego. 
Wnętrze kaplicy nakrywa sklepienie krzyżowe, a ściany zdobią freski wykonane 
przez filipina Bernarda Preibisza wykonane przed 1876 rokiem, opowiadające 
historię Piety. Od strony południowej artysta ukazał nieudaną próbę spalenia 
figury. Po stronie przeciwnej widnieje scena wydobycia Piety ze studni. Ścianę 
zachodnią zdobi malowidło przedstawiające procesjonalne przeniesienie cudow-
nej figury do kościoła. To malowidło jest dla nas najbardziej interesujące. Pietę 
niesie czterech księży ubranych w sutanny, komże i stuły. Poprzedza ich kapłan 
odziany w liturgiczną kapę. W złożonych rękach trzyma krzyż. Postać kapłana 
bardzo przypomina portret księdza Wawrzyńca Kuśniaka z zakrystii kościoła, 
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namalowany przez Bernarda Preibisza. Artysta dokonał tu świetnej aktualizacji 
tematu i ukazał na fresku współczesnych sobie ludzi. Szkoda że nie dysponujemy 
innymi dokumentami pozwalającymi na dalszą identyfikację postaci. Trzeba 
przyznać, że freski mają bardziej wartość historyczno-emocjonalną, aniżeli 
artystyczną. Preibisz zaczynał dopiero rozwijać swój talent malarski, który 
zabłysnął dopiero w Tarnowie. Kaplicę poprzedza otoczony murem mały dzie-
dziniec z wkomponowaną od strony północnej cembrowaną studnią, nakrytą 
hełmowym zadaszeniem. Na dawnych zdjęciach studzienkę zwieńczało popiersie 
nieznanego świętego, zaginione podczas ostatniej wojny światowej. Popiersie 
przypomina rzeźby kamienne apostołów, które osadzone są na murze kościoła 
od strony frontowej. Zapewne rzeźby pochodzą z tego samego warsztatu i czasu. 
W 2011 roku kaplica przeszła gruntowne prace konserwatorsko-restauratorskie 
i dzisiaj nie tylko zachwyca swoim pięknem, ale przyciąga uzdrawiającą wodą 
z cudownego źródełka. 

Do wyposażenia i dekoracji kościoła oprócz pieniędzy z majątków klasztornych, 
przyczynili się także inni ofiarodawcy. Niepodważalne zasługi położył tutaj ksiądz 
Józef Prażmowski, zaradny ekonom a  później przełożony klasztoru w  latach 
1755-1782. Kronika klasztorna podaje krótką listę nazwisk darczyńców wymie-
niając także wartość ich ofiar (aneks XIX). Odnajdujemy tu m. in. znaną nam już 
z hojności Weronikę Mycielską oraz Zofię z Gruszczyńskich Gorzeńską, także 
księżnę Radziwiłłową, podkomorzynę Radzewską z Czarnkowskich i sufragana 
poznańskiego [Józefa Stanisława Kierskiego], który dał na ambonę 1743 złote. 
Dalej dokument wymienia kasztelana kaliskiego, nakielskiego, przemęckiego, 
podczaszego Czerniechowskiego, proboszcza pępowskiego i szkaradowskiego, 
opata z  klasztoru w  Trzemesznie, książąt Radziwiłłów i  pisarza koronnego 
Małachowskiego. Jest tutaj także wymieniona suma 2196 złotych, złożona przez 
kapłanów świętogórskich. 

Historia świętogórskiego sanktuarium znakomicie odzwierciedla dziejów naszego 
narodu. Trudny okres końca XVIII wieku, rozbiory Polski i czas niewoli narodowej 
nie sprzyjał większym fundacjom. Dopiero przygotowania do jubileuszu 200. 
lecia fundacji świętogórskiej w 1868 roku, stały się okazją do podjęcia nowych 
działań upamiętniających to ważne wydarzenie. Na uroczystości jubileuszowe 
odnowiono wnętrze świątyni. Ignacy Prager z Krotoszyna odmalował ściany, filary, 
konfesjonały, ławki oraz wykonał złocenia. Antoni Marcinkiewicz z Poznania 
odnowił stiukowe ołtarze i ambonę. Bernard Preibisz przyozdobił kościół freskami 
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przedstawiającymi czternastu polskich świętych i błogosławionych. Ponadto artysta 
klasztorny wykonał w zwieńczeniach czterech ołtarzy wspomniane wcześniej 
freski. Na murze kościelnym ustawiono popiersia apostołów, które zamówione 
w końcu XVIII wieku, spoczywały w magazynach klasztornych. Na placu przed 
kościołem ustawiono kolumnę z figurą św. Filipa Neri. Ufundowano także posąg 
Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych wykonany z cyny. Madonna w koronie, 
lewą ręką podtrzymuje Dzieciątko Jezus, a w prawej dłoni dzierży berło, symbol 
władzy królewskiej. Figura spoczywa na neogotyckim cokole kamiennym przy 
drodze Gostyń-Piaski. 

Nade wszystko wtedy sprowadzono freskantów monachijskich do ozdobienia 
prezbiterium kościoła. Artyści Mikołaj Baur i Julius Frank w latach 1864-1868 
pokryli ściany i sklepienia prezbiterium malowidłami. Powstały wówczas na ścia-
nach sceny radosne tajemnic różańcowych: Zwiastowanie, Nawiedzenia, Pokłon 
Pasterzy, Pokłon Trzech Króli, Ofiarowanie i Odnalezienia Jezusa w świątyni. 
Archiwoltę nad ołtarzem głównym zdobią symbole tajemnic różańcowych – 
radosnych, bolesnych i chwalebnych. Małą kopułę dekorują cztery freski przed-
stawiające tajemnice chwalebne: Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego, 
Zaśnięcie Matki Boskiej oraz Ukoronowanie Maryi na królową Nieba i Ziemi. 
Pendentywy kopuły zdobią wizerunki czterech Apostołów Ewangelistów wraz 
z ich atrybutami, a sklepienia absyd dekorują postacie czterech Ojców Kościoła 
– św. Ambroży biskup Mediolanu, św. Augustyn biskup Hippony, św. Grzegorz 
Wielki papież oraz św. Hieronim tłumacz Pisma Świętego na język łaciński 
tzw. Wulgatę. Pod archiwoltą łączącą przestrzeń prezbiterialną z oktogonalną, 
dekoruje fresk ukazujący powrót Matki Boskiej z Golgoty. 

We freskach możemy dostrzec późne echa artystycznego nurtu, zapoczątko-
wanego przez niemieckich artystów, którzy w Wiedniu założyli w 1809 roku 
Bractwo św. Łukasza. Gdy zamieszkali w Rzymie i prowadzili życie na wzór 
wspólnot klasztornych, nazwano ich Nazareńczykami. Grupa artystów w opozycji 
do zastygłego akademizmu i zimnego neoklasycyzmu, dążyła do odnowienia 
malarstwa religijnego, stawiając sobie za wzór malarstwo włoskiego quattrocenta. 
W swej twórczości Nazareńczycy przestrzegali zasady prymatu rysunki nad 
barwą. I tę formułę warsztatową możemy dostrzec we freskach świętogórskich. 
Każda barwa jest okonturowana linią, ma swoją granicę. Kolory są stonowane 
i nie przenikają się wzajemnie jak widzimy to na freskach kopuły dużej. Tematy 
ikonograficzne ukazane zostały statycznie, stwarzając nastrój melancholijnej 
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zadumy nad tajemnicą Zbawienia. Nawet w scenie Zesłania Ducha Świętego nie 
widzimy gwałtownego wichru, który nagle wtargnął do Wieczernika i poruszył 
całą grupą Apostołów. Panuje tu cisza i modlitwa taka, jak w scenie objawienia 
Jahwe prorokowi Eliaszowi. Pan Bóg nie był w gwałtownej wichurze rozwalającej 
skały, ani w trzęsieniu ziemi, ani w ogniu, ale w szmerze łagodnego powiewu. 
Freski świętogórskie zachwycają artyzmem i są znakomitym przykładem tego mało 
znanego i niekiedy przez historyków sztuki pomijanego nurtu stylistycznego. Swoją 
łagodną tonacją kolorystyczną, nienagannym rysunkiem i nostalgicznym nastro-
jem, zapraszają i zachęcają do modlitewnej refleksji nad tajemnicą naszej wiary. 

Wielka szkoda, że nie dysponujemy żadnymi dokumentami pozwalającymi 
ustalić ofiarodawców omawianej fundacji. Możemy tylko domniemywać, że to 
Kongregacja z własnych zasobów pokryła większość kosztów, ponieważ rząd 
pruski jeszcze nie zawłaszczył klasztornych majątków. Tylko jedną fundację 
można z całą pewnością przypisać konkretnemu darczyńcy. Jest nim profesor 
Akademii Monachijskiej Johann von Schraudolph, zaproszony przez filipinów 
do wykonania prac malarskich. U niego pobierał nauki malarskie uzdolniony 
artystycznie Bernard Preibisz. Ponieważ mistrz monachijski nie mógł osobiście 
przyjechać na Świętą Górę z powodu słabego zdrowia i wieku, namalował obraz 
św. Filipa Neri i podarował go sanktuarium gostyńskiemu w 1868 roku. Obraz 
umieszczono w ołtarzu patronalnym, zastępując dawne malowidło barokowe. 
Artysta monachijski w twórczy sposób wzorował się na obrazie beatyfikacyj-
nym z 1614 roku autorstwa Guido Reniego. Warto podkreślić, że Johann von 
Schraudolph malował w manierze Nazareńczyków. W Rzymie zapoznał się też 
z czołowym przedstawicielem tego nurty artystycznego Johannem Friedrichem 
Overbeckiem. Trzeba podkreślić, że freski jak również obraz św. Filipa wykonane 
w stylistyce nazarenizmu należą w Polsce do dzieł unikatowych. 

Nad fundacja świętogórską od dawna już zbierały się ciemne chmury. Pruscy 
zaborcy czynili wszelkie starania, aby doprowadzić do kasaty Kongregacji. 25 
sierpnia 1876 roku klasztor filipiński został ostatecznie przez władze pruskie 
zamknięty. Wydawało się, że słońce zgasło nad Świętą Górą. Jednak likwidacji 
uległa tylko fundacja materialna. Fundacja duchowa wzbogacana i pogłębiana 
przez ponad dwieście lat przetrwała. Jej nośnikiem była wspólnota filipińska, 
która nie uległa zagładzie.
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Kongregacja Filipińska udała się na tułaczką. Najpierw zatrzymali się na dwa 
lata w Krakowie, a potem od 1878 roku osiedlili się tymczasowo w Tarnowie jako 
Kongregacja Gostyńska. Czekali na sposobny czas powrotu do swojego patry-
monium. Zaborcy zagarnęli klasztorne folwarki w Błażejewie, Bodzewku i Drzę-
czewie. Kościół został na dwanaście lat zamknięty. Po tym czasie ustanowiono 
kapelana do odprawiania nabożeństw. Filiponom zabroniono nawet zbliżania 
się do kościoła. Zupełnie ustał ruch pielgrzymkowy. Rodzina Mycielskich jako 
Familia Fundatorska wytoczyła władzom pruskim proces o nieprawne zagarnięcie 
majątku pofilipińskiego. Ponieważ filipini administrowali majątkami na zasa-
dzie wieczystej dzierżawy, to po likwidacji klasztoru dobra ziemskie powinny 
wrócić do właścicieli, czyli rodziny Mycielskich. Tu należy się krótkie wyjaśnie-
nie. Ród Konarzewskich wygasł na synu Adama, Filipie, który zrodził z Teofilą 
z Leszczyńskich córkę, wspomnianą wyżej Weronikę. To ona wyszła za Macieja 
Mycielskiego i  odtąd ród Mycielskich przejął funkcję Familii Fundatorskiej. 
Odważna i patriotyczna postawa fundatorów Mycielskich sprawiła, że proces 
wygrali. Fundacja materialna została uratowana. Majątki wróciły do dawnych 
właścicieli czekając na sposobną chwilę przekazania dawnym użytkownikom. 
Taka chwila nadeszła po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. 
Z filipinów osiadłych w Tarnowie, ksiądz Józef Witek podjął starania o odzyskanie 
klasztoru świętogórskiego. Jego trud i desperacja nie poszły na marne. Kongrega-
cja Gostyńska w 1919 roku została wskrzeszona tylko dzięki niespożytej energii 
i poświęceniu księdza Józefa Witka. Nie bez przesady można go nazwać drugim 
po Stanisławie Grudowiczu, założycielem Kongregacji Gostyńskiej. W 1920 roku 
Familia Mycielskich przekazała wskrzeszonej Kongregacji materialną fundację. 

Po powrocie filipinów cały obiekt wymagał gruntownych prac konserwatorsko-
-restauratorskich. Okres dwudziestolecia międzywojennego to przede wszystkim 
zabiegi administratorów nad przywróceniem fundacji dawnej świetności. Odno-
wienie kościoła i klasztoru zbiegło się z przygotowaniem do wielkiej uroczystości 
koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej koronami papieskimi, zaplanowanymi 
na 24 czerwca 1928 roku. Kosztownej konserwacji poddano wtedy cudowny 
wizerunek, wykonany przez prof. Jana Rutkowskiego z Warszawy. Fundowano 
wtedy złote korony, które omówimy w  drugiej części niniejszej publikacji. 
W początku lat trzydziestych wykonano znakomitą kopię cudownego obrazu 
namalowaną przez Leona Drapiewskiego, która kosztowała 500 złotych. W czasie 
międzywojennym przeprowadzono szereg prac nad przystosowaniem klasztoru 
do prowadzenia konwiktu młodzieży męskiej, która uczyła się w gimnazjum 
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gostyńskim. Zaprowadzono w klasztorze między innymi centralne ogrzewanie, 
wodociągi i elektryfikację. 

Piękny rozkwit fundacji świętogórskiej został przerwany tragiczną w skutkach 
drugą wojną światową. Filipini musieli opuścić zajęty przez nazistów klasztor. 
Niemcy urządzili tu w początkach wojny punkt zborny dla miejscowej ludności 
wysiedlanej i wywożonej do Generalnej Guberni oraz na przymusowe roboty 
w  głąb Rzeszy. W klasztorze okupanci zaprowadzili składnicę sprzętu prze-
ciwpożarowego i szkołę straży ogniowej. W kościele urządzili magazyn ksiąg 
metrykalnych, zwożonych z całej Wielkopolski. Jednak już pod koniec wojny, 
choć jeszcze trwały walki, 19 lutego 1945 roku czterech pierwszych filipinów 
powróciło na Świętą Górę. I znowu rozpoczął się czas odbudowywania fundacji 
świętogórskiej. Odradzanie stało się możliwe, bo ocalało to co najważniejsze, 
czyli fundacja duchowa. Zespół klasztorno-kościelny w czasie działań wojennych 
niewiele ucierpiał. Jednakże rozgrabiono wyposażenie klasztoru, wywieziono 
biblioteką zasobną w starodruki, pergaminy i miedzioryty. Wśród zagrabionych 
rzeczy znalazły się meble, obrazy, eksponaty muzeum klasztornego i te sprzęty 
kościelne, których nie zdołano ukryć przed zaborcami. Z dachów kaplic bocz-
nych okupanci zdarli blachę miedzianą, zniszczyli figurę św. Filipa stojącej przed 
kościołem, pozrzucali z muru kamienne popiersia apostołów, wiele z nich oka-
leczając. Pomimo ogólnej dewastacji i kradzieży, ocalały świętogórskie świętości 
takie jak cudowny obraz Matki Boskiej, figura Pieta, słynący łaskami krucyfiks, 
a nade wszystko wspólnota filipińska, która powróciła do swego patrymonium. 

Znowu nastał czas zbierania rozproszonego dziedzictwa, odbudowanie wojennych 
zniszczeń i fundowania nowych dzieł. Po przyjeździe filipini natychmiast zaan-
gażowali się w pracę duszpasterską nie tylko w sanktuarium świętogórskim, ale 
także w okoliczny parafiach. Już 23 marca 1945 roku w kościele świętogórskim 
odprawiano pierwsze nabożeństwo. W klasztorze wznowiono także prowadze-
nie konwiktu młodzieży męskiej oraz przejęto w  administrację Gimnazjum 
Gostyńskie. Jednakże wkrótce komuniści jedno i drugie dzieło filipinom odebrali. 
W nowej rzeczywistości politycznej fundacja materialna została skasowana. 
Władze komunistyczne w 1950 roku zagarnęły majątki filipińskie. W latach 1954-
1956 klasztor stał się miejscem internowania około dwustu Sióstr Elżbietanek 
z Dolnego Śląska. Oprócz duszpasterstwa sanktuaryjnego i prac rekolekcyjnych 
po parafiach, w klasztorze zaprowadzono dom rekolekcyjny. Do ważnych zabie-
gów konserwatorskich prowadzonych w kościele należy odnotować ratowanie 
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i zabezpieczenie w latach 1965-1971 spękanej kopuły dużej. Ta fundacja realizo-
wana była przy znacznym wsparciu Ministerstwa Kultury i Sztuki. 

W 1968 roku obchodzono jubileusz 500. lecie historycznego kultu Matki Boskiej 
na Świętej Górze, 300. lecia powstania Kongregacji Gostyńskiej oraz 40. lecie 
koronacji cudownego obrazu. Jubileusze były zawsze okazją do upamiętniających 
fundacji. Wtedy rozpoczęto malowano wnętrza bazyliki oraz klasztoru przez 
firmę poznańską Teodora Szukały. W roku jubileuszowym stolarz gostyński 
Stanisław Prusiewicz wykonał udaną kopię konfesjonału, zniszczonego przez 
nazistów niemieckich w  czasie ostatniej wojny światowej. Z dawnego konfe-
sjonału wmontowano zachowane drzwiczki. Nie wiemy nic o jego fundatorze. 
Wiemy tylko, że praca za konfesjonał wynosiła 6000 złotych. Z fundacji filipina 
świętogórskiego Leopolda Rachwała powstała wtedy drewniana rzeźba św. Filipa, 
ustawiona na placu parkingowym. Kosztowała trzydzieści tysięcy złotych. Rzeźbę 
wykonali artyści tarnowscy Anatol i Bogdana Drwalowie. Wcześniejszą rzeźbę 
zniszczyli okupanci niemieccy. 

Kolejna fundacja chociaż upamiętniała 1968 rok, była uskuteczniona nieco póź-
niej. Papież Paweł VI bullą z 25 stycznia 1971 roku nadał świątyni świętogórskiej 
tytuł Bazyliki Mniejszej. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego 30 maja 1971 
arcybiskup Antoni Baraniak ogłosił dekret nominacyjny i  konsekrował trzy 
dzwony. Dzwony wykonane w pracowni Antoniego Brzezińskiego z Poznania, 
były fundacją zbiorową. Największy z nich ważący 1200 kg na awersie ma herb 
Konarzewskich i napis: „Wotum jubileuszowe z okazji 500 lecia kultu Matki 
Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej na Świętej Górze k/Gostynia / 1468-1968”. 
Rewers zdobi wizerunek Matki Bożej Gostyńskiej z napisem: „O Świętogórska 
Pani, o Matko naszych dusz, wiedź nas szlakami Swymi bezpiecznie pośród burz”. 
Drugi dzwon poświęcony św. Filipowi o wadze 350 kg, od awersu posiada herb 
filipinów i napis: „Wotum jubileuszowe z okazji 300 lecia istnienia Kongregacji 
Oratorium św. Filipa Neriusza w Polsce i na Świętej Górze / 1668-1968”. Od rewersu 
jest umieszczone popiersie św. Filipa i napis: „Święty Ojcze spraw błagamy, aby 
w nas nie ustała dla Trójcy Najświętszej chwała”. Trzeci dzwon warzący 260 kg, 
ma na awersie widok Świętej Góry i słowa: „Na pamiątkę rozpoczęcia procesu 
beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Wawrzyńca Kuśniaka 16.8.1968 / 1788-1866”. 
Rewers zdobi wizerunek księdza Wawrzyńca oraz napis: „Miłości uczył, sam ją 
w czyn wprowadzał, biednych otaczał troskliwością ręki”. 
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W tym samym roku 1971 zakończono ostatecznie malowanie wnętrza bazyliki. 
Wspomniany wyżej Teodor Szukała namalował sześć popiersi umieszczonych 
w  tondach zdobiących sklepienie refektarza. Tonda przedstawiają zestawione 
antytetycznie wizerunki osób szczególnie wpisanych w historię Świętej Góry: 
księdz Stanisław Grudowicz i Adam Florian Konarzewski, papież Paweł VI i arcy-
biskup poznański Antoni Baraniak, ksiądz Wawrzyniec Kuśniak i ksiądz Józef 
Witek. Tego samego roku powstał nowy ołtarz soborowy z ambonką i pulpitem, 
fundowany przez księdza Leopolda Rachwała. Sprzęty wykonał Jan Berdyszak 
ze Śremu za kwotę dwadzieścia tysięcy złotych. 

Z biegiem lat przybywało dalszych fundacji duchowych i materialnych. Zespół 
klasztoru filipińskiego jest zabytkiem żywym, dlatego nie tylko prowadzone są 
prace konserwatorsko-renowacyjne, ale także powstają nowe fundacje. Do takich 
należała przeprowadzana w latach 1971-1974 adaptacja klasztornego poddasza 
i części klasztoru na cele rekolekcji zamkniętych. W rekolekcjach uczestniczą nie 
tylko osoby duchowne, ale w przeważającej części osoby świeckie. Odpowiedzią 
na potrzeby współczesnych czasów była dobudowa do muru klasztornego w latach 
1974-1975 pomieszczeń na salki katechetyczne, muzyczne oraz oratorium ze sceną. 
Okazją do dalszych inwestycji stał się jubileusz 50. lecia koronacji cudownego 
obrazu Matki Boskiej Świętogórskiej. Wtedy na terenie ogrodów klasztornych 
powstał duży plac kultowy z nowym ołtarzem polowym. Należy podkreślić, 
że fundacja była niezwykle kosztowna i tylko przy wsparciu i zaangażowaniu 
wielu ofiarodawców i społeczeństwa wielkopolskiego udało się doprowadzić prace 
do końca. Uroczystościom jubileuszowym 25 czerwca 1978 roku przewodniczył 
metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła. W latach 1982-1985 roku rozpo-
częto na Świętej Górze budowę nowego zespołu mieszkalnego, zaplecza rekolek-
cyjnego i domu Sługi Bożego Wawrzyńca Kuśniaka, tworząc drugi dziedziniec 
przylegający do dawnego klasztoru od strony południowej. Po przemianach 
ustrojowych i upadku komunizmu w 1989 roku powstawało szereg organizacji, 
z których można było pozyskać środki na konserwacje i restauracje oraz moder-
nizacje obiektów zabytkowych. Ze środków uzyskanych z Fundacji Współpracy 
Polski-Niemieckiej w  latach 1999-2001 odnowiono elewację bazyliki. Bardzo 
ważną organizacją wspomagającą jest Stowarzyszenie Miłośników Świętogór-
skich Zabytków zawiązane w 1997 roku. W znacznej mierze to stowarzyszenie 
finansowało prace przy naprawie więźby dachowej bazyliki, konserwację latarni 
na kopule, renowację elewacji klasztoru, prace przy osuszaniu, odsalaniu i izolacji 
fundamentów. Z Funduszu Ochrony Środowiska w latach 2004-2005 uzyskano 
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środki na całkowitą modernizację centralnego ogrzewania klasztoru i bazyliki 
oraz ocieplanie budynków. 

Drugą ważną organizacją jest założone w 2006 roku Stowarzyszenie Miłośników 
Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera. Jej celem jest kontynuacja dawnej 
tradycji muzycznej rozwijanej przy świętogórskim sanktuarium, opracowanie 
i ochrona zasobów klasztornej biblioteki i muzykaliów, wspieranie i edukacja 
kultury muzycznej oraz podtrzymywanie i rozwój tradycji narodowych. Ponadto 
stowarzyszenie wspomaga materialnie wszelkie prace konserwatorsko-restaura-
torskie świętogórskich zabytków. Prace te prowadzone były ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wspomagane dotacjami Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu, samorządów lokalnych oraz wkładów własnych 
klasztoru. Z prac konserwatorskich należy tu wymienić pokrycie klasztoru nową 
dachówką, prace osuszające przy fundamentach bazyliki i klasztoru, konserwacja 
kapliczki Matki Boskiej Bolesnej, ołtarza głównego oraz ołtarzy bocznych: św. 
Filipa Neri, Matki Boskiej Bolesnej oraz św. Jana Nepomucena i św. Antoniego 
Padewskiego, konserwacja ambony, a  także fresków i  sztukaterii zdobiących 
prezbiterium oraz renowacja organów. W ostatnich dziesięcioleciach fundacje 
w znacznej mierze przybrały charakter konserwatorsko-renowacyjny, zmierzający 
do zachowania w dobrej kondycji zabytkowego zespołu. W 2006 roku fundowano 
drogę krzyżową na murach przykościelnych przez osoby indywidualne, rodziny 
oraz instytucje. Nazwiska ofiarodawców można odczytać na poszczególnych sta-
cjach. Dzieło wykonane z metalu zaprojektował i wykonał artysta Piotr Garstka 
z Szymanowa pod Śremem. 

Ważnym, pracochłonnym i wymagającym dużych nakładów finansowych, było 
podjęcie w 2020 roku prac remontowo-konserwatorskich poddasza klasztornego. 
Poddasze adoptowane dużo wcześniej na pokoje rekolekcji zamkniętych, po 50 
latach użytkowania wymagało nie tylko renowacji ale także modernizacji i dosto-
sowania do wymogów współczesnych. Przy ogromnym zaangażowaniu i pomy-
słowości ekonoma księdza Jakuba Przybylskiego i brata Franciszka Kiklicy prace 
te zmierzają powoli do końca. W tym samym roku oddano do użytku kaplicę 
w nowym domu rekolekcyjnym Sługi Bożego księdza Wawrzyńca Kuśniaka. 
Oprócz innych niezbędnych sprzętów, wymienimy tylko obraz św. Filipa Neri 
namalowany przez Anitę Kałuża-Sitnik z Kątów Wrocławskich. Obraz nie kopiuje 
ani nie powtarza znanych wizerunków świętego, ale jest pracą niespotykaną, 
wynikającą z twórczej wyobraźni artystki. 
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Pomimo zabrania przez władze komunistyczne podstawowego źródła funkcjo-
nowania fundacji jakim były majątki ziemskie, dzieło zapoczątkowane przez 
Stanisława Grudowicza i Adama Floriana Konarzewskiego trwa i  rozwija się 
nadal. Materialne środki pochodzą z  ofiar wiernych i  sympatyków Świętej 
Góry oraz z wielorakich stowarzyszeń. Na Świętej Górze powstają nowe dzieła 
nieodzowne dla funkcjonowania sanktuarium we współczesnej rzeczywistości. 
Podejmowane są również działania zmierzające do zachowania w dobrym stanie 
tego, co przekazały minione pokolenia. Nagrodą za dbałość i zapobiegliwość 
administratorów Świętej Góry, nad zachowaniem i troską o należyte utrzymanie 
barokowego zespołu zabytkowego, było przyznanie Świętej Górze w 2008 roku 
tytułu Pomnika Historii Prezydenta RP. 

• • •
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HISTORIA SKARBCA  
ŚWIĘTOGÓRSKIEGO

Skarbce kościelne gromadziły sprzęty służące do sprawowania liturgii, jak również 
wota ofiarowane do cudownych wizerunków, będące świadectwem cudowności 
oraz miłości i pobożności donatorów. Święta Góra od wieków słynęła z cudow-
ności miejsca i słynących łaskami wizerunków. Do świętogórskiego sanktuarium 
przybywali pielgrzymi ze swymi intencjami błagalno-dziękczynnymi. Do swoich 
modlitw dołączali niekiedy dary wotywne. Przede wszystkim wota zanoszono 
do cudownego obrazu Matki Boskiej Gostyńskiej. Zawieszano je wokół ołtarza, 
a inne przechowywano w kościelnym skarbcu. Niezwykłą czcią otaczano także 
figurę Pietę i rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego. 

O początkowym wyposażeniu skarbca wiemy niewiele. Z pewnością były tam 
sprzęty konieczne do sprawowania liturgii, bo przecież kościół powstał już 
w 1513 roku. Wcześniej istniała kaplica, ale nic nie wiadomo o sprawowaniu tam 
liturgii.  Najwcześniejsza wiadomość o zasobności skarbca pochodzi z protokołu 
wizytacyjnego archidiakona śremskiego Franciszka Wolskiego z 1667 roku. 
Wizytator na rok przed przejęciem Świętej Góry przez Kongregacją Oratorium 
św. Filipa Neri, pozostawiła nam bezcenny protokół o stanie skarbca (aneks 
XX). Dokument wylicza wykonane ze srebra pozłacanego monstrancję, puszkę 
na komunikanty, krzyż, trzy kielichy z patenami, parę lichtarzy, dwie ampułki, 
wieczną lampę i kadzielnicę z łódką na kadzidło. Stopę łódki zdobił wizerunek 
Najświętszej Panny. Dalej dokument wymienia mszał aksamitny ze sznurkami 
pozłocistymi oraz drugi mszał czarny, oprawiony w srebro. Protokół podaje 
jakże ważne informacje o srebrnej sukience zdobiącej cudowny obraz Matki 
Boskiej. Według protokołu, srebrną blachę fundował dziedzic miasta Andrzej 
Borek Gostyński razem ze swoją małżonka Heleną Pudliszkową. Sukienkę zdo-
biły rubiny, szafiry, diamenty oraz herby fundatorów. Ponadto głowę Madonny 
i Jezusa zwieńczały korony podtrzymywane przez parę aniołów. Do tego jeszcze 
protokolant podał kapitalną informację o jej wykonawcy. Sukienka powstała 
w warsztacie złotnika poznańskiego Wojciecha Budzyniewicza, który wycenił 
ją na trzy tysiące złotych polskich. 
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Następnie dokument wylicza wota. Były tam trzy srebrne tablice z wizerunkami 
Madonny, krzyża i koronacji Matki Boskiej, sześć dużych tablic, dwanaście tablic 
gładkich pokrytych grawerunkami, dwanaście tablic trybowanych, dwanaście 
tablic mniejszych i piętnaście tabliczek jeszcze mniejszych. Ponadto znajdowało 
się tam piętnaście tabliczek białych oraz dwanaście tabliczek bardzo małych 
i jeszcze dwanaście tabliczek najmniejszych. Wśród wotów odnotowano dużo 
srebrnych serc, obrączek, krzyżyków, łańcuszków, kameryzowanych kwiatów, 
pasów pancernych, sznurów pereł i korali. Były też wota w formie nóg, rąk, 
zębów i oczów. 

Protokolant opisał plakietki wotywne ogólnikowo, dlatego nie sposób usta-
lić, które z nich zachowały się do dzisiaj. Z całą pewnością można stwierdzić, 
że zachowały się fragmenty srebrnej sukienki takie jak korony, gloria okalająca 
głowę Madonny, postać anielska, tarcza herbowa i inne fragmenty, wykorzystane 
w czasach współczesnych jako przesłony do wiecznych lampek w tabernakulum. 
Na tych fragmentach widnieją znaki imienne „WB” potwierdzające autorstwo 
jednego z najwybitniejszych złotników poznańskich, Wojciecha Budzyniewicza 
czynnego w latach 1632-1672.  

W 1668 roku na Świętej Górze powstała Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri. 
Niestety, nie dysponujemy tu żadnym dokumentem zdawczo-odbiorczym. Jeste-
śmy zdani jedynie na domysły. Z pewnością pozostał zespół darów wotywnych, 
ponieważ przynależał do cudownego miejsca. Takie przypuszczenie potwierdzają 
dwie plakietki z świętogórskich zbiorów wotywnych, noszących datą 1640 rok. 

Srebra kościelne stawały się też niejednokrotnie łupem rabusiów. Kościół świę-
togórski kilkakrotnie okradano. Kronika klasztorna wspomina o pierwszej kra-
dzieży dokonanej w 1675 roku, przez niewymienionego z nazwiska człowieka. 
Zakradł się on do kościoła i zabrał puszkę na komunikanty. Konsekrowane hostie 
wyrzucił na ziemię. Nie wiadomo, czy puszka wróciła do właścicieli. W każdym 
razie kronikarz pisze, że świętokradcę w tym samym roku schwytano i „osądzony 
przez ogień był justicjowany” (Dominikowski, s. 189). Dzisiaj powiedzielibyśmy, 
że wymierzono mu nazbyt surową sprawiedliwość.

Następnej kradzieży dopuścił się Mikołaj Tomaszewski. W nocy 21 kwietnia 
1678 roku wdarł się do kościoła przez okno i ukradł srebrne plakietki wotywne. 
Z przetopionego kruszcu uzyskał 10 grzywien srebra, czyli około 2 kg. Mogło 
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wtedy zginąć kilkadziesiąt wotów. Nie przetopił tylko jednej plakietki z grawerowanym 
wizerunkiem Matki Boskiej Niepokalanej. W swoich wyprawach łupieżczych zawę-
drował do Radomia. Tam publicznie wypadła mu plakietka na ziemię. To wzbudziło 
od razu zainteresowanie świadków zdarzenia. Padło też podejrzenie o świętokradztwo. 
W mieście obradował wtedy Trybunał Radomski i Komisja Skarbowa. Szybko zajęto 
się wyjaśnieniem sprawy. Kronikarz całe zajście tak podsumował: 

…kazano schwytać łupieżcę, ujętego dano na tortury, na których przyznał 
się, że to srebro wykradł z kościółka pod Gostyniem, Osądzony tedy spra-
wiedliwym dekretem i pod miecz skazany, a potem ogniem spalony dnia 
15 sierpnia 1678 roku. Po exekucji tego świętokradcy Sędziowie Radomscy 
zawiadomili o tem Kongregację listem, odesławszy wszystko srebro zlane 
i z tą tabliczką (Dominikowski, s. 189-200). 

Dramatycznie zakończona historia dzisiaj wzbudza w nas bardziej odruch miło-
sierdzia i przebaczenia, aniżeli pragnienie wymierzenia kary. Na usprawiedli-
wienia tak drakońskiego werdyktu możemy tylko dopowiedzieć, że w tamtych 
czasach surowo karano nie tylko świętokradców. 

Do świętogórskiego skarbca napływały dary od pielgrzymów i także od kustoszy 
sanktuarium. Pierwszy przełożony wspólnoty filipińskiej ksiądz Stanisław Gru-
dowicz w 1677 roku przekazał do skarbca świętogórskiego medale złoty i srebrny, 
otrzymane od papieża Innocentego XI (kat. 52). Ofiarodawca należał do wybranych 
dwunastu mężczyzn, którym papież w Wielki Czwartek umywał nogi. Na pamiątkę 
tego wydarzenia papież każdego uczestnika obdarował specjalnie na tę okoliczność 
wybijanymi medalami. Donator kazał je oprawić w srebrne, pozłacane dyski, na któ-
rych złotnik zamieścił łacińską inskrypcję, która w polskim tłumaczeniu brzmi: 
„Pan nasz papież Innocenty XI Roku Pańskiego 1677 papiestwa swojego pierwszego 
w czasie uroczystego naśladownictwa Chrystusa Pana w umywaniu nóg w Wielki 
Czwartek mnie Stanisława Grudowicza wezwanego na miejsce błogosławionego 
Piotra, tą pamiątką obdarzył, którą na chwałę Boga i honor Najświętszej Matki 
Dziewicy na wieczne czasy zawieszam i moje serce oddaję”. Jakkolwiek dyski nie 
mają znaków warsztatowych, to z pewnością powstały w warsztacie poznańskim, 
wysoko cenionym wówczas środowisku złotniczym.  

Skarbiec kościelny był też materialnym zabezpieczeniem i sięgano do niego 
w trudnym położeniu. Podczas wojny północnej i nałożonej przez wojska 
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szwedzkie uciążliwej kontrybucji, Kongregacja musiała w 1705 roku zastawić 
srebra kościelne u Panien Cysterek w Trzebnicy. Ksiądz Łukasz Golski i brat 
Piotr Olszewski udali się do klasztoru trzebnickiego. Pozostawili w depozycie 
u przeoryszy Konstancji Leszczyńskiej dwa wielkie lichtarze srebrne, dwa 
srebrne kielichy, dwie srebrne pateny i wiele innych precjozów srebrnych, zło-
tych i diamentów wartości „50 bitych i 200 Tymfów” (Dominikowski s. 232). 
Z protokołu zapisanego 29 sierpnia 1710 roku wynika, że wszystkie zastawione 
precjoza powróciły do klasztoru. 

W 1719 roku kościół świętogórski próbowano ponownie obrabować. Na szczęcie 
wszystko skończyło się tylko na wielkim strachu. Sprawcą okazał się nieznany 
z nazwiska ślusarz z Dobrzycy. Trzeba przyznać, że miał dobre przygotowanie 
zawodowe, które wykorzystał w nieszlachetnym celu. Kronika miejscowa barwnie 
opisuje to wydarzenie:

Mieszczanek Ślusarz z Dobrzycy, niedobrze sobie postąpił, kiedy ten, któ-
remu nie nowina zamki i kłódki przeciw złodziejskim przemysłem robić, 
sam jako tego kunsztu majster, Rzemiosła swego na świętokradztwo zażywał 
po różnych miejscach, aż też Roku Pańskiego 1719 w dni świąteczne przy 
konkursie ludzi na to Święte Miejsce Duchem Świętym zagrzanych, i on 
stawiwszy się nie pobożnym, ale złym zapalony duchem do świętokradztwa. 
Kiedy w tymże kościele będąc nabożnym i z dawnych rozgrzeszonych złości, 
tak na nowe rozgrzeszył się, gdy w Poniedziałek po Nieszporach zostawszy 
umyślnie w Kościele, skoro go zamknięto, Elemozynę [skarbona na jałmużnę] 
z pobożności ubogich ludzi złożoną z karbony [skarbony] onę otworzywszy, 
wybrał i na Ambonę z worem zaniósł; a lubo miał wstręt i napomnienie, 
bo jak sam zeznał, że Ołtarz wielki i kratki trzeszczeć poczęły, i włosy mu 
na głowie od strachu stawały, przecież jeszcze więcej zamyślał, tylko sobie 
wprzód drzwi wolne do wyniścia chciał przygotować, ale do tego nie przy-
szło, bo większy strach na niego padłszy, nie mogąc do drzwi trafić, oknem 
musiał z Kościoła wyskoczyć, pieniądze na Ambonie, czapkę, buty i laskę 
zostawiwszy, nazajutrz w Borku schwytany (Dominikowski, s. 260-261).

W końcu czerwca 1719 roku sprawca włamania został schwytany i osądzony 
w Dobrzycy przez Aleksandra Gorzeńskiego Miecznika Kaliskiego. Nie wiemy, 
jaka spotkała go kara. Możemy tylko wyrazić nadzieję, że potraktowano go 
łagodniej aniżeli jego poprzedników z branży złodziejskiej. 
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Kolejna kradzież nastąpiła 6 lutego 1720 roku, tylko że tym razem skutecznie. 
Włamywacz w swoim dorobku miał już inne rabunki kościelne. Niestety, tym 
złodziejem był zakrystianin świętogórskiego kościoła Paweł Lechowicz z Pozna-
nia, który przedtem nazywał się Kucharzewicz. Wtedy filipini nie mieli szczęścia 
do uczciwych pracowników. Lechowicz włamał się do skarbony kościelnej, zabrał 
z niej 4500 złotych polskich, złożone jako depozyt na msze święte do kilku ołta-
rzy. To była bardzo pokaźna suma. Przypomnijmy, że ołtarz główny kosztował 
5600 złotych. Dość późno odkryto kradzież, bo dopiero 22 lutego. Kongregacja 
wystosowała list gończy podpisany przez przełożonego księdza Tomasza Zie-
leniewicza i sekretarza księdza Łukasza Kremskiego, obiecując sowitą nagrodę 
i modlitewne wsparcie (aneks  XXI). W pościg za złodziejem wyruszyli brat 
Adam Rutkowski oraz ksiądz Jakub Antoni Skrzyniecki.  Wysłany pościg 
natrafił na ślad w Borku Wlkp. leżącym niedaleko Gostynia. Tam dowiedzieli 
się, że Marcin Kowal z Bruczkowa za sześć złotych zawiózł Pawła do Kalisza, 
gdzie ukrył swoją zdobycz. Jego drogi prowadziły dalej do Torunia, a następnie 
do Krakowa. Stąd po jedenastu tygodniach powrócił do Kalisza, zabrał pienią-
dze i udał się ponownie do Torunia. Niedługo nacieszył się łupem. Wysłannicy 
klasztorni okazali się sprawnymi łowcami przestępców. Schwytali złoczyńcę 
i znaczną część pieniędzy odebrali (Dominikowski, s. 261-262). Nieszczęsny 
zakrystianin został postawiony przed sądem w Gostyniu i osądzony w końcu 
kwietnia przez Franciszka z Bnina Radzewskiego Podkomorzego Poznańskiego. 
Kronikarz nie wspomniał o wysokości kary. Pewnie sądy już złagodniały i nie 
musiał za swoje ekscesy zapłacić głową. 

Po wojnie północnej nastały nieco spokojniejsze czasy. Wtedy to Kongregacja 
z własnych środków fundowała srebrną zasłonę do cudownego obrazu (kat. 51). 
W tym celu zawarto kontrakt 23 listopada 1724 roku ze złotnikiem z Kobylina 
Walentym Widigerem (aneks XXII). Mistrz zobowiązał się wykonać dzieło 
na dzień św. Jana Chrzciciela roku 1725 według podanego „abrysu” czyli wzoru. 
Dostał też od zleceniodawców osiemdziesiąt grzywien srebra próby jedenastej, 
czyli około szesnastu kilogramów próby 687/1000. Mistrz otrzymał zapłatę 
wynoszącą osiem i pół złotego od każdej wyrobionej grzywny. Zasłona ma 
formę prostokąta o wymiarach 147x110 cm z wpisanym owalem. Owal wypeł-
nia trybowana postać Matki Boskiej Niepokalanej ze złożonymi rękami, stojąca 
na półksiężycu i globie. Stopami depcze węża, symbol zła i grzechu. Madonnę 
otaczają anielskie główki igrające wśród obłoków oraz łaciński napis zaczerpnięty 
z Księgi Pieśni nad Pieśni, który po polsku znaczy: „Cała piękna jesteś i nie ma 
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w Tobie żadnej zmazy”. Boki zasłony zdobią sploty suchego akantu i kampanule 
oraz ornament regencyjny wykuty bardzo starannie, czego nie można powie-
dzieć o przedstawieniach figuralnych. Mistrz był wyznania ewangelickiego, a to 
wcale nie przeszkadzało katolikom zamawiać u niego srebra nie tylko świeckie 
ale także kościelne. Katolicy, luteranie, ewangelicy i przedstawiciele wyznania 
mojżeszowego żyli zgodnie w jednej społeczności miejskiej. Jakoś nikomu wtedy 
nie przeszkadzało w kontaktach zawodowych inność przekonań religijnych. 
Zasłona do dzisiaj znajduje się w miejscu swej pierwotnej fundacji i jest pięknym 
świadkiem staropolskiej tolerancji religijnej.

W tym samym roku, w którym zamówiono srebrną zasłonę do cudownego obrazu, 
Kongregacja obstalowała sześć srebrnych lichtarzy w Gdańsku. W miejscowej 
kronice czytamy:

W dniu 23 lutego 1724 roku ugodził Brat Piotr Olszewski Hieromima 
Holl złotnika w Gdańsku na robotę dwóch srebrnych Lichtarzów próby 
Gdańskiej trzynastej, wysokich na dwa łokcie Gdańskie, Drugich dwóch 
nieco niższych i Trzecich jeszcze dwóch niższych – według zostawionej 
miary. Każdą zaś grzywnę srebra tak wyrobionego zobowiązał się zapłacić 
po Talarów Gdańskich dziewięć i Trojaków pięć. Rachując na każdy Talar 
Tymfów pięć. Lichtarze te gotowe odebrane zostały w październiku 1724. 
Ważyły zaś w ogóle 109 Grzywnów i 14 ½ Łotow (Dominikowski, s. 291). 

Odebrane przez brata srebro ważyło około 22 kg. Gdańsk słynął ze znakomitych 
złotników. Można śmiało powiedzieć, że zajmował taką pozycję w Rzeczpospolitej, 
jak Augsburg w złotnictwie zachodnioeuropejskim. Wyroby z warsztatów Gdańskich 
rozchodziły się po całym kraju. Tylko zamożni i światli mecenasi tam zamawiali 
srebra. Jako przykład można wymienić przepiękną trumnę relikwiarzową św. Woj-
ciecha z katedry gnieźnieńskiej. To kunsztowne dzieło sztuki złotniczej wykonał 
w 1662 roku gdańszczanin Piotr von der Rennen. A gdy szwedzki potop unicestwił 
relikwiarz św. Stanisława z katedry krakowskiej, tamtejsza kapituła zamówiła w tym 
samym warsztacie relikwiarz podobny do gnieźnieńskiego. Powstał on w latach 
1669-1671 ze współpracy Rennena z złotnikiem augsburskim Jakubem Jägerem, 
który wykonał kartusze ukazujące życie świętego. Wspomniane relikwiarze dają 
jak najlepsze świadectwo o wysokiej randze artystyczno-warsztatowej środowiska 
gdańskiego. Z nabytych przez filipinów lichtarzy tylko dwa zachowały się w stanie 
kompletnym (kat. 36). Z innych pozostały tylko fragmenty. 
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Jednakże najokazalszą srebrną fundacją było tabernakulum od ołtarza głównego 
(kat. 1). Okres nowożytny obfitował w tego rodzaju donacje. Powstawały wtedy 
srebrne ołtarze, antependia, figury świętych oraz niezliczona ilość srebrnych 
sprzętów liturgicznych takich jak kielichy, cyboria, monstrancje, relikwiarze 
i pacyfikały. Upowszechnił się też zwyczaj przyozdabiania obrazów i rzeźb srebr-
nymi aplikacjami. Pomimo grabieży, kontrybucji i przetapiania na inne sprzęty 
liturgiczne, do dzisiaj zachowała się ich spora ilość. Gostyńskie tabernakulum nie 
jest dziełem odosobnionym. Dla przykładu można wymienić srebrne tabernaku-
lum z kościoła dominikanów z Tarnobrzegu powstałe około 1755 roku. To dzieło 
wykwintnej sztuki złotniczej wykonał jeden z najlepszych mistrzów gdańskich 
Johann Gottfried Schlaubitz. Nie mniej kunsztowne tabernakulum odnajdujemy 
w kolegiacie zamojskiej, zrealizowane przez złotników wrocławskich Beniamina 
Hentszla i Johanna Christopha Janckego w latwch 1746-1747. Trzeba tu jeszcze 
wspomnieć o bliskiej nam kolegiacie farnej w Poznaniu. W ołtarzu głównym 
znajduje się podobne do gostyńskiego tabernakulum wykonane w latach 1747-
1749 przez złotnika augsburskiego Emmanuela Drentwetta. 

Można by jeszcze dużo pisać o srebrnych tabernakulach, których zachowało się 
u nas nawet sporo, ale powróćmy do fundacji gostyńskiej. Na wykonanie taber-
nakulum świętogórskiego zużyto pewną ilość wotów złotych i srebrnych. Dary 
wotywne były materialnymi świadkami cudowności wizerunku Matki Boskiej 
Gostyńskiej. Znany historyk sztuki Tadeusz Chrzanowski bardzo trafnie nazwał 
wota „srebrnymi modlitwami”. W istocie, za każdym darem stał człowiek ze 
swoimi intencjami błagalno-dziękczynnymi. Wota miały jak gdyby zakodowaną 
zmienność formy ale trwałość intencji. Od wczesnego średniowiecza najczęściej 
składano wota woskowe, które po pewnym czasie przetapiano na świece. W okre-
sie nowożytnym oprócz ofiar woskowych, upowszechnił się zwyczaj składania 
wotów srebrnych. Tradycja przetapiania wotów woskowych przeszła na wota 
srebrne, które przetapiano na potrzebne sprzęty liturgiczne. Istniała niepisana 
zasada, że wota nie mogły zmieniać funkcji. Zmieniała się forma, ale nigdy 
funkcja. Przetopione wota w innym kształcie służyły liturgii, pozostając nadal 
nośnikami intencji ich ofiarodawców. One funkcjonowały w sferze sacrum, były 
wbudowane w liturgię i ta funkcja chroniła je od przejścia w sferę profanum. 
Dlatego filipini jako kustosze sanktuarium, zwrócili się w 1758 roku do biskupa 
poznańskiego Teodora Czartoryskiego o pozwolenie zużycia depozytu wotywnego 
na wykonanie tabernakulum. Biskup wyraził zgodę. Wystosował też specjalne 
pismo podkreślające, że należy zachować pobożną intencję ofiarodawców oraz 
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funkcję liturgiczną nowej fundacji, aby służyła większej chwale Bożej. W kronice 
klasztornej czytamy:

Dzieło to tak znacznie kosztowne, nie mogłoby było bydź przedsięwziętem, 
gdyby kościół Świętogórny Gostyński nie był miał z zapasie znaczną liczbę 
tak nazwanych wotów srebrnych i w części złotych, które ofiarowała tamże 
od dawna pobożność Prawowiernych i o tym to najszczególniej funduszu 
zamierzano rozpocząć i dokończyć tę wspaniałą sztukę, która po dziś dzień 
uświetnia Kościół Świętogórny. Zaczem Proboszcz miejscowy oświadczył ten 
swój zamiar Xiędzu Teodorowi Xiążęciu na Klewnie i Żukowie Czartory-
skiemu Biskupowi po on czas Poznańskiemu i Warszawskiemu i upraszał Jego 
łaski o dozwolenie rozrządzenia pomienionym srebrem ofiarnem. Dobry ten 
Pasterz przeświadczony naocznie o potrzebie miejsca, a bacząc że one wota 
użyte na takową ozdobę kościoła, staną się wydatniejszymi ku chwale Boga 
według pobożnej intencji ofiarujących, wydał swój Indult pod datą Dolsku 
dnia 17 lutego 1758, mocą którego upoważnił proboszcza Kongregacyjnego, 
pomieniony sprzęt srebrny kościelny przelać na inny kształt i użyć go według 
potrzeby Kościoła (Dominikowski 377-378). 

Tabernakulum powstało w latach 1759-1764 w warsztacie cenionego złotnika 
wrocławskiego Tobiasza Plackwitza młodszego z wysokiej próby srebra trzyna-
stołutowego (812/1000). Ponieważ srebro jest metalem miękkim, dlatego w celu 
jego utwardzenia dodaje się miedzi. Elementy figuralne takie jak dwie hermy 
anielskie otaczające tron wystawienie oraz zwieńczający całość postać anioła 
z krzyżem, wykonał złotnik augsburski Johann Hagemair. Złotnicy wrocławscy 
podobnie jaki gdańscy, współpracowali ze środowiskami niemieckimi. Na taber-
nakulum zużyto około 247 grzywien srebra, czyli około pięćdziesiąt kilogramów. 
Koszty całkowite wyniosły niebagatelną sumę, bo aż 6182,5 talarów. Taberna-
kulum utworzone z form architektonicznych, składa się z drewnianego stelażu 
obitego blachą mosiężną, złoconą i inkrustowaną srebrem. Jego powierzchnię 
gęsto zdobią rocaille. Należy ono do typu dwukondygnacyjnego i trójosiowego. 
W dolnej kondygnacji mieści się repositorium, czyli miejsce na przechowanie 
rezerwy eucharystycznej, a górne przeznaczono na expositorium, czyli miejsce 
na wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji, inaczej nazwane 
tronem wystawienia. Przęsła boczne mają kształt płomienistych wazonów, 
połączonych z częścią centralną plastycznymi girlandami winnej latorośli. Tron 
wystawienia otaczają wiązki kłosów pszenicznych przewiązane taśmami. Winna 
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latorośl i kłosy zboża to typowe symbole eucharystyczne występujące w sztuce 
od starożytności chrześcijańskiej. Tron wystawienia otaczają dwie hermy anielskie, 
nawiązujące do cherubinów ze starotestamentowej Arki Przymierza. Kształ-
tem nasze tabernakulum nawiązuje do starotestamentowej Arki Przymierza, 
miejsca obecności Boga. W ikonograficznym przesłaniu tabernakulum staje się 
Nową Arką Przymierza, w której obecny jest Chrystus Eucharystyczny. Całość 
zwieńcza anioł z krzyżem, obrazując prawdę wiary o jedności ofiary krzyżowej 
z ofiarą eucharystyczną. Wyglądem tabernakulum przypomina fasadę świątyni 
z jej treściowym przesłaniem o obecności Chrystusa pod świętymi postaciami 
w świątyniach katolickich.  

Zapewne pomysłodawcą tak kosztownego i wspaniałego dzieła był zapobiegliwy 
przełożony klasztoru ksiądz Józef Prażmowski. Powstało przepiękne tabernaku-
lum, w którym jak gdyby kunszt złotnika rywalizował z wartością szlachetnego 
kruszcu. Srebro bez sztuki przedstawia tylko wartość materialną, ale połączone 
z kunsztem artysty, staje się prawdziwym dziełem sztuki. Jak to się stało, że tak 
kosztowne dzieło przetrwało nieuszczuplone do dzisiaj? Otóż srebro posiada 
swoisty instynkt samozachowawczy. Pod wpływem powietrza i wilgotności 
pokrywa się ciemnym tlenkiem srebra, podobnie jak miedź patyną. Podczas 
ostatniej wojny światowej okupanci niemieccy stacjonowali w klasztorze, ale 
kościół pozostawili nienaruszony. Nadeszły wojska rosyjskie do Gostynia. 
Sowieci brali wszystko co się świeci. A tabernakulum nie świeciło, więc pewnie 
uznali za niewiele warte. 

Tobiasz Palckwitz posiadał liczne kontakty ze środowiskiem augsburskim, który 
należało wtedy do jednych z najlepszych zachodnioeuropejskich ośrodków złot-
niczych. Przez pośrednictwo Plackwitza, Kongregacja w 1764 roku zakupiła we 
Wrocławiu dwie monstrancje zrealizowane w warsztacie augsburskiego złotnika 
Emmanuela Drentwetta. Za monstrancję małą powstałą w latach 1759-1761 
zapłacono 1699 złotych (kat. 3). Monstrancja duża datowana na lata 1761-1763 
kosztowała 3246 złotych (kat. 2). Naczynia eucharystyczne wykonane w stylistyce 
rokokowej reprezentują typ monstrancji słonecznej z glorią o obrysie eliptycz-
nym. Ich powierzchnię szczelnie pokrywają rocaille, a glorie zdobią kamienie 
jubilerskie. Są one dobrym przykładem późnobarokowego zacierania granic 
podziałowych i scalania form w jedno dzieło. Stopy z wydętym płaszczem płynnie 
przechodzą w trzony, które już nie składają się z poszczególnych części, ale tworzą 
jedną lejąca się masę złotą oplecioną rocaillem. Można tylko podziwiać kunszt 
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wykonania i niebywałą sprawność warsztatowo-techniczną. Jednakże omawiane 
dzieła nie mają indywidualnego programu ikonograficznego, takiego chociażby 
jak nawiązanie do miejsca przeznaczenia lub osoby fundatora. Podobne naczy-
nia eucharystyczne możemy spotkać w każdych innych skarbcach kościelnych. 
Monstrancje świętogórskie nie były wykonane na „urząd” czyli na zamówienie, 
ale na „skład” gdzie każdy przyjezdny nabywca mógł od ręki dokonać zakupu. 

W tym samym roku 1764 Kongregacja nabyła we Wrocławiu dwa relikwiarze 
za sumę 1368 złotych, mieszczących partykuły męczenników z pierwszych wieków 
chrześcijaństwa (kat. 39). Nie mają one znaków złotniczych, ale wykazują tak 
duże podobieństwa konstrukcyjne, dekoracyjne i warsztatowe do tabernakulum, 
że można śmiało przypisać ich autorstwo Tobiaszowi Plakwitzowi. Posiadają 
kształt przeszklonej skrzynki wykonanej z pozłacanej blachy mosiężnej, zdobionej 
srebrną aplikacją rokokową. Relikwiarze znajdują się we wnękach umieszczo-
nych w bliskości ołtarza głównego. Razem z tabernakulum tworzą artystyczną 
i ideową całość. Tabernakulum przechowuje ukrytego pod postacią eucharystii 
Chrystusa, za którego oddali życie pierwsi męczennicy chrześcijańscy. 

Kongregacja gostyńska na kapitule 26 listopada 1767 roku zleciła księżom Maria-
nowi Sobockiemu i Andrzejowi Zielentkiewiczowi sporządzić spis sprzętów 
kościelnych. Taki spis powstał w latach 1767-1788. Ma on bezcenną wartość, 
ponieważ jest jedynym zachowanym inwentarzem, który pozwala nam bliżej 
zapoznać się ze świętogórskim skarbcem (aneks XXIII). 

Rękopis wymienia trzy sukienki na cudowny obraz. Dwie aksamitne z orłem 
i pelikanem oraz jedną srebrną, fundowaną przez wspomnianych już donato-
rów Andrzeja i Helenę Gostyńskich. Dalej dokument wymienia cztery srebrne 
monstrancja. Dwie augsburskiej roboty, jedną monstrancję mniejszą typu 
promienistego oraz monstrancję „starą”. Monstrancje augsburskiej roboty 
omówiliśmy wcześniej. Natomiast nie wiadomo jak wyglądały dwie pozostałe. 
W skarbcu było dwadzieścia pięć srebrnych kielichów z patenami i trzy srebrne 
puszki na komunikanty, dziesięć srebrnych dzbanuszków oraz cztery srebrne 
tace pod ampułki. Następnie dokument wymienia sześć srebrnych lichtarzy 
wielkich, sześć lichtarzy średnich, sześć małych oraz dziesięć lichtarzyków stoło-
wych. Ponadto w skarbcu znajdowała się kadzielnica srebrna, łódka na kadzidło 
z łyżeczką oraz łódka muszlowa z łyżeczką. W prezbiterium wisiało pięć wiecz-
nych lamp. Trzy przed wielkim ołtarzem, jedna przed ołtarzem św. Filipa oraz 
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jedna przed ołtarzem Matki Boskiej Bolesnej. Dzisiaj pozostały tylko otwory 
na sklepieniu prezbiterium po łańcuszkach, na których zawieszano lampy. Dalej 
inwentarz pisze o krzyżu procesyjnym z relikwiami, krzyżu ołtarzowym, dwóch 
krzyżach mniejszych, trzech krzyżykach małych, krzyżyku bursztynowym oraz 
drewnianym ze srebrną figurką Chrystusa otoczonego czteroma plakietkami 
z wizerunkami ewangelistów oraz jedna plakietka ze sceną z Wieczerzy Pańskiej.  
Według spisu w zbiorze precjozów były dwa relikwiarze z Drzewem Krzyża, dwa 
relikwiarze z miedzi pozłacanej, dwa małe relikwiarze z partykułami św. Piotra 
oraz świętych Szymona i Judy Tadeusza. Rękopis wymienia ponadto relikwiarz 
na głowę św. Wincentego Męczennika w formie Łodzia z herbem fundatora Adama 
Konarzewskiego. Według inwentarza ołtarz Matki Boskiej Bolesnej ozdabiało 
dziewięć srebrnych obłoków. Z innych źródeł wiadomo, że wspomniane obłoki 
fundował ksiądz Wojciech Salczewski, przełożony klasztoru w latach 1748-1751. 
W kościele znajdowało się trzydzieści pięć dużych wotów oraz pięćdziesiąt siedem 
mniejszych. Wśród sreber wotywnych były ofiary w kształcie serc, oczu, nóg, 
niemowląt w powijakach oraz złote pierścionki wysadzane kamieniami. 

Z dalszego opisu dowiadujemy się, że wszystkie obrazy w ołtarzach bocznych 
zdobiły srebrne aplikacje. Obraz św. Filipa dekorowała srebrna sukienka pozła-
cana. Na tym samym obrazie Madonnę z Dzieciątkiem pokrywała także srebrna 
blacha. Cudowny krucyfiks miał srebrna koronę cierniową oraz srebrne perizo-
nium. Kolejny obraz św. Józefa z Jezusem dekorowały aureole ze szlachetnego 
kruszcu nad ich głowami. Także srebrna korona zwieńczała głowę św. Barbary 
w ołtarzu jej dedykowanym. W ołtarzu św. Jana Nepomucena i św. Antoniego 
Padewskiego, święci mieli na głowach srebrne aureole i ogniste języki w rękach. 
W ołtarzu Matki Boskiej Różańcowej srebrne berło dzierżył Bóg Ojciec, Syn Boży 
trzymał trzy srebrne strzały, a Madonna miała kameryzowaną koronę. Matka 
Boska Bolesna zobrazowana w figurze Pieta, miała na głowie koronę wysadzaną 
czeskimi kamieniami, a rzeźbę Chrystusa zdobiła srebrna korona i perizonium. 
Czeskimi kamieniami nazywano sztuczne kamienie, masowo wytwarzane 
w tamtejszych warsztatach. Dodajmy, że były to imitacje znakomite. 

Autorzy dokumentu podają, że od 1777 roku przybyły trzy wota. Jedne złożyła 
kampania pielgrzymkowa z Dolska, inne wotum ofiarowała rodzina Zakrzewskich 
z Kobylina, a dwa złote pierścionki darowała rodzina Morawskich. Przybyło także 
dziewięć srebrnych „numizmatów”. Do ołtarza Matki Boskiej Bolesnej nieznany 
darczyńca ofiarował złoty pierścionek z diamentami. W 1781 roku Panna Marianna 
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Koszutska z Mszczyczyna ofiarowała wotum srebrne z imieniem Maryi. Tego 
samego roku podkomorzyna wschowska Pani Nieżuchowska, złożyła wotum 
z wyrytymi oczami. Inne wotum z przedstawieniem Matki Boskiej i Dzieciątka Jezus 
ofiarowała w 1782 roku Pani Zofia Kowalska z Mszczyczyna. Także tego samego 
roku nieznany darczyńca złożył wotum z wizerunkiem dziecka w powijaku oraz 
dwie srebrne obrączki. Srebrne serce w 1783 roku ofiarował Pan Domiechowski 
z Dalabuszek i Panna wojewodzianka Mycielska.

Dalej dokument wymienia, że w 1785 roku przybyło srebrne wotum z dzieckiem 
w powijaku, plakietka z klęczącym wotantem oraz tabliczka w wygrawerowa-
nymi oczami. Nieznany z nazwiska „Pan z Mszczyczyna” ofiarował w 1787 roku 
do figury Piety złoty krzyżyk.  Warto wyjaśnić, że określenia „Pan” przysługiwało 
tylko szlachetnie urodzonym, czyli szlachcie. Włościanina najczęściej określano 
mianem „pracowity”. Srebrne wotum ofiarował do cudownego obrazu w 1787 roku 
Rafał z Gurowa Gurowski, kasztelan przemęcki i kawaler orderu św. Stanisława.  
Na wstędze niebieskiej i czerwonej znajdowały się dwa pozłacane orły, wizerunek 
Matki Boskiej Gostyńskiej oraz opis doznanego cudu, herb donatora i wizerunek 
osoby klęczącej przed Matką Boską.  Inwentarz pod rokiem 1788 wymienia wotum 
w formie nogi, ofiarowane przez dziewczynę jako podziękowanie za uzdrowienie, 
dwie srebrne obrączki darowane przez Bertrandową służącą z Wrześnicy oraz 
wotum z imieniem Jezus. To ostatnie wotum darował braciszek kwestarz z klasztoru 
bernardynów w Poznaniu. Na tym kończy się spis sreber kościelnych. Pomimo 
opisowych uogólnień, inwentarz pozwala zapoznać się nie tylko ze stanem posia-
dania, ale także poznać nazwiska darczyńców i miejsca ich pochodzenia.

Wracając do dalszej historii skarbca natrafiamy w kronice klasztornej na infor-
macje, że Kongregacja z własnych funduszy sprawiła w 1773 roku dwa lawaterze 
do zakrystii, czyli naczynia do rytualnego obmywania rąk przed sprawowaniem 
mszy świętej. Sprzęt wykonał konwisarz z Leszna Jan Krystian Kallert, który 
oprócz cyny, otrzymał zapłatę w wysokości 229,5 złotych. Cynową oprawę lawa-
terzy zdobi popiersie św. Jana Nepomucena, który za wierność Panu Bogu został 
utopiony w wodach Wełtawy. Przez swoją męczeńską śmierć, woda stała się dla 
niego źródłem oczyszczającym z grzechów. Nakrywę pojemnika na wodę zdobi 
pelikan karmiący własną krwią pisklęta. Według dawnej legendy pelikan w czasie 
głodu, gdy brakowało już pożywienia, rozerwał własną pierś i nakarmił pisklęta 
swoją krwią ratując je od śmierci. Dlatego w ikonografii chrześcijańskiej jest on 
symbolem Chrystusa, który przez przelaną krew, dał życie swoim wyznawcom. 
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Pelikan jest także symbolem eucharystii, czyli pokarmu duchowego na pielgrzy-
mią drogę do nieba. Do dzisiaj zachował się tylko jeden lawaterz. 

Także z cyny były wykonane dwa duże lichtarze oraz sześć mniejszych na ołtarz 
wielki, które Kongregacja zakupiła w 1780 roku za 470 złotych. Duże lichtarze 
widać jeszcze na zdjęciach z okresu międzywojennego. Zaginęły one w czasie 
ostatniej wojny, podobnie jak jeden z lawaterzy.

Oprócz darów wotywnych, skarbiec świętogórski wzbogacił się o srebrne korony 
do cudownego obrazu oraz o nową monstrancję. Dzieła złotnicze wykonał mistrz 
wrocławski Gottlieb Benjamin Neldner w latach 1776-1783. Chociaż źródła pisane 
nie odnotowały tych fundacji, to jednak potwierdzenie odnajdujemy w zachowa-
nym materiale zabytkowym i ikonograficznym. Korony zdobiły cudowny obraz 
Matki Boskiej. W klasztornych zbiorach zachowała się tylko korona z głowy Pana 
Jezusa (kat. 55). Korony wykonane ze srebra pozłacanego i wysadzane kamie-
niami jubilerskimi, reprezentują typ koron zamkniętych, zbudowanych z form 
rokokowych. Korony świetnie odwzorowuje litografia z początku XX wieku 
powstała w zakładzie Franciszka Ziółkowskiego z Pleszewa, ukazująca obraz 
Matki Boskiej Gostyńskiej. Monstrancja zmieniła swoje miejsce przechowania. 
Po kasacie klasztoru gostyńskiego, filipini zabrali ją do Tarnowa i tam już pozo-
stała. Reprezentuje typ monstrancji promienistej z eliptyczną, wielowarstwową 
glorią, nadającą naczyniu dynamikę i przestrzenność. Stopę i trzon pokrywają 
dyskretnie rozmieszczone rocaille. Chociaż monstrancja sprawiona w konwencji 
rokokowej, jej dekoracja jest raczej oszczędna. Przez to zyskała na eleganckiej 
i wykwintnej formie.   

Pisząc o dziejach skarbca klasztornego trzeba też wspomnieć o kolejnych kra-
dzieżach jakie miały miejsce w początkach XIX wieku.  

Pierwszą z nich dokonano w samą uroczystość Bożego Ciała roku 1805. Podczas 
procesji eucharystycznej, do klasztoru wdarli się dwaj „kramarze”, rodzeni bracia 
Kozłowscy (aneks XXIV). Imion ich nie znamy. Wiedzieli, że cała wspólnota 
filipińska będzie uczestniczyć w nabożeństwie. Włamali się do mieszkania 
ministra księdza Jana Bartlewicza i ukradli 400 talarów. Szybko opuścili klasz-
tor i wmieszali się pomiędzy ludzi biorących udział w nabożeństwie. Na swoje 
nieszczęście, wypadło im parę monet na ziemię. Talary zauważył mieszkaniec 
Gostynia Wincenty Hejnowicz, gdy przechodził od jednego ołtarza do drugiego. 
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Procesja odbywała się na zewnątrz kościoła. Pomimo natychmiastowej interwencji nie 
udało się wyśledzić złodziei. Przypadkowo znalazł się tam bliżej nieznany „Kucharz 
Sroczyński” i zaproponował swoją pomoc. Wyjeżdżając z boru bogusławskiego 
widział dwóch mężczyzn i kobietę. Zauważywszy go, szybko skręcili z publicznej drogi 
na smug bogusławski. Sroczyński powziął podejrzenie, że to oni mogą być sprawcami 
kradzieży. Na prośbę Kongregacji udał się w pościg. W Śremie wywiedział się, 
że owa trójka ludzi tam przejeżdżała i zmierzała do folwarku zwanego Topielka. 
Najęty detektyw dojechawszy do folwarku, znalazł ich rozłożonych na nocleg 
w stodole. Musiał posiadać niebywałe umiejętności i siłę, ponieważ szybko ich 
ujął i doprowadził wraz z pieniędzmi na Świętą Górę. Kongregacja wynagrodziła 
detektywa 50 talarami. Sprawców odstawiono do Wschowy, gdzie rząd pruski miał 
swoją siedzibę sprawiedliwości. Z zapisków kronikarskich dowiadujemy się, że kobietę 
wkrótce wypuszczono na wolność, a później także jednego z braci. W więzieniu 
pozostał główny winowajca. Proces z powody zmiany rządu pruskiego trwał długo. 
Winowajca nie doczekał się jego zakończenia. Umarł w więzieniu. Kongregacja musiała 
pokryć opłaty sądowe, koszty pobytu złodzieja w więzieniu i jego pogrzeb. Pruskie 
sądownictwo kosztowało filipinów 1000 złotych. Można powiedzieć: „sprawiedliwości 
stało się zadość”. Za pruską sprawiedliwość słono zapłacili filipini. 

Kolejna kradzież nie dotyczyła pieniędzy kongregacyjnych, ale talarów złożo-
nych w skarbcu klasztornym jako depozyt po zmarłej w 1810 roku w Wilkowie 
Niemieckim Ksawerze Mycielskiej z Koźmińskich. Depozyt złożyli jej synowie 
Michał Mycielski Starosta Koniński i Stanisław Mycielski, polski działacz nie-
podległościowy i pułkownik wojsk napoleońskich oraz jej córka Anna Potocka 
Podkomorzyna Koronna. Odnotowana przez kronikarza kradzież jest dla nas 
ważna, ponieważ po raz pierwszy dowiadujemy się, że depozyt złożono w „skarbcu” 
znajdującym się na drugiej kondygnacji klasztoru. Skarbiec miał żelazne drzwi 
zamykane wielką kłódką oraz drugie, drewniane zaopatrzone w zamek. Przed 
dniem św. Jana Chrzciciela (24 czerwca) 1811 roku zakrystianin świętogórski 
Walenty Markowski z Grabonogu oraz nieznany z imienia wspólnik Starowicz, 
który usługiwał przełożonemu księdzu Kasprowi Szpetkowskiemu, wyłamali 
zamki i ukradli worek z 200 talarami. Ponieważ pieniądze były nowo wybite 
i jeszcze nieużywane, wnet cała sprawa się wydała. Winowajcy zostali schwy-
tani. Osądzeni przez prokuraturę wschowską, odsiedzieli dwa lata w więzieniu. 
Skoro skarbiec klasztorny nie zapewnił bezpieczeństwa, dlatego filipini szukali 
innego schowka na przechowanie swoich kosztowności. I taki schowek znaleźli 
na poddaszu kościoła. Ale o nim opowiemy przy następnej kradzieży.               
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Trzeciej kradzieży, najbardziej dotkliwej, dokonano w nocy z Wielkiej Soboty 
na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 1814 roku. Srebra kościelne przecho-
wywano w głębokiej kryjówce znajdującej się w filarze przy ołtarzu bocznym, 
gdzie można było dostać się tylko z poddasza kościoła. W schowku oprócz 
sreber kościelnych ukryto również woreczek z 2264 sztukami złotych dukatów, 
które Kongregacja trzymała na „czarną godzinę”. Była to spora suma, a czasy 
były niepewne. Prusacy bezwzględnie kasowali klasztory i odbierali majątki. 
Kradzieży dokonał znany nam już Walenty Markowski z Grabonogu. Po odby-
ciu kary za wyżej opisaną kradzież wyszedł z więzienia. A ponieważ dobrze 
znał klasztorne zwyczaje, ukrył się w Wielką Sobotę w kościele i w nocy wdarł 
się do tajemnej skrytki. Na szczęście, srebra kościelne pozostawił nietknięte. 
Ale worek ze złotymi dukatami zabrał. Dopiero w 1817 roku został schwytany 
i osądzony na dziesięć lat więzienia. Całe zdarzenie obszernie opisał kronikarz 
klasztorny (aneks XXVI). Tu tylko nadmienimy, że Kongregacja niewiele odzy-
skała z utraconych dukatów. Kasper Dominikowski opisując kradzież, miał 
na uwadze względy bezpieczeństwa i celowo wprowadził czytelnika w błąd 
podając, że schowek znajduje się przy ołtarzu św. Józefa. Tam nie ma żadnego 
schowka. Na poddaszu kościelnym znajdują się dwa tajemne miejsca. Jednakże 
kierując się tymi samymi racjami bezpieczeństwa co kronikarz, musimy milczeć. 
Możemy tylko dopowiedzieć, że są znakomicie zamaskowane i tylko wtajemni-
czeni znają do nich drogę.   

Z ważniejszych srebrnych darów, którymi może poszczycić się skarbiec świętogórski, 
trzeba koniecznie wspomnieć o wotum ofiarowanym za uzdrowienie Edmunda 
Bojanowskiego (kat. 70). Całe zdarzenie pięknie opisał ksiądz Antoni Brzeziński: 

Z nowszych czasów znajduje się w tutejszym kościele srebrne wotum, 
przedstawiające oko Opatrzności w promieniach, do ołtarza słynącej tutaj 
cudami Najśw. Matki Boskiej Bolesnej, ofiarowane około 1819 r. przez p. 
Teresę z Umińskich Bojanowską z Grabonoga pod Gostyniem, na podziękę 
za cudowne uzdrowienie synka jej kilkuletniego, którego w ciężkiej chorobie 
opuścili już byli lekarze. Było to wieczorem, kiedy chore dziecię żadnego znaku 
życia już nie okazywało; nawet na przyłożonym do jego ust zwierciadle nie 
występowała najmniejsza para oddechu. Natenczas w żalu nieutulona matka, 
z osobliwszą jeszcze ufnością, klęka i gorące zanosi modły do Matki Boskiej 
Bolesnej Gostyńskiej, o wskrzeszenie gasnącego dziecięcia; aż omdlewająca 
i zalana łzami, widzi naraz przed sobą, jakby wznoszącą się w górze postać 
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Najśw. Boga Rodzicy, w tym samym kształcie, jak cudowna Figura Gostyńska, 
i trzymająca obiema rękoma dzieciątko w bieli ubrane, które zdawała się 
spuszczać ku klęczącej matce. Na ten widok uszczęśliwiona matka wydaje 
głośny okrzyk radości, wyciąga ręce do góry, jak gdyby z łona Najświętszej 
Panny swe ukochane dziecię odebrać chciała. Wtem widzenie znikło. Matka 
porywa się z modlitwy, biegnie do drugiego pokoju, gdzie konające dziecię 
leżało – i zastaje je jakby ze snu obudzone i wesoło ku matce spoglądające. 
Od tej chwili tak nagle przybywało zdrowia dziecięciu, że w kilka dni powstało 
ze śmiertelnego łoża (Brzeziński 1869, t. 1, s. 283-284). 

Edmund Bojanowski wielki patriota, działacz społeczny i religijny, założył 
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP dla prowadzenia ochronek 
wiejskich. W 1999 roku Jan Paweł II zaliczył go grona błogosławionych. Dla 
nas to skromne wotum ma przeogromną wartość historyczną i religijną. Jest 
srebrnym dokumentem cudownego wydarzenia i upamiętnia człowieka, który 
pięknie wpisał się w historię ziemi gostyńskiej i dzieje Kościoła.  

Kolejny dar warty odnotowania, zapisała w testamencie Walentyna Mycielska, 
córka Jana Nepomucena Starosty Ośnickiego. Była ona osobą skromną i dobrą, 
prowadziła życie jakby zakonne, pracując charytatywnie na rzecz wspierania 
ubogich. Zmarła w stanie panieńskim 21 lutego 1857 roku w Poznaniu. Do klasz-
toru ofiarowała obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej oprawiony w srebro (kat. 
53). Obrazek ten powstał na upamiętnienie koronacji Madonny Częstochowskiej 
koronami papieskimi. Należy podkreślić, że była to pierwsza koronacja słynącego 
łaskami wizerunku na prawie papieskim w dawnej Rzeczpospolitej. Wizerunek 
Matki Boskiej malowany na blasze miedzianej, zdobi srebrna sukienka z koronami. 
Oprawiony jest w owalną ramkę dekorowaną sznurami perełek. Na odwrocie 
widnieje łacińską dedykację informującą, że ksiądz Krzysztof Szembek, biskup 
chełmiński, a później przemyski i warmiński w dniu 8 września 1717 roku 
uroczystym obrzędem koronował cudowny obraz częstochowski. Dzieło sztuki 
złotniczej bardzo kunsztownie wykonane, zapewne powstało w renomowanym 
warsztacie, być może prowadzonym przez braci zakonnych na Jasnej Górze. Wtedy 
czynni byli utalentowani złotnicy paulińscy tacy jak brat Makary Sztyftowski 
i Klemens Tomaszewski, znani z wykonania sukienki rubinowej i brylantowej. 

W drugiej połowie XIX wieku dla klasztoru świętogórskiego nastały ciężkie 
czasy. Rząd pruski od dawna zapowiadał kasatę Kongregacji, która ostatecznie 
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nastąpiła 25 sierpnia 1876 roku. Przewidując likwidację fundacji świętogórskiej, 
filipini już w 1875 roku wywieźli zaoszczędzoną gotówkę pieniężną do jezuitów 
w Krakowie. Tego niebezpiecznego zadania podjął się przełożony ksiądz Ber-
nard Preibisz i towarzyszący mu ksiądz Jan Sydow. W świetle prawa pruskiego 
wywiezienie pieniędzy do zaboru austriackiego było nielegalne i podlegało karze. 
Dlatego prusacy ścigali księdza Bernarda listem gończym i domagali się od władz 
austriackich wydania. Z tego powodu Preibisz ukrywał się początkowo u jezuitów 
w Starej Wsi, a później w Paryżu i Londynie. Dopiero po 1888 roku na mocy 
amnestii list gończy cofnięto. Kongregacja przewidując kasatę, część kosztowno-
ści wywiozła do zaprzyjaźnionych dworów wielkopolskiego ziemiaństwa. Przed 
opuszczeniem klasztoru każdy kapłan otrzymał ornat i kielich oraz stypendia 
mszalne na cały rok w kwocie 253 talarów oraz dodatkowo 300 talarów i 6 złotych 
dukatów. W okresie kasaty Kongregacja składała się z dziesięciu księży dwóch 
braci. Byli to: ks. Bernard Preibisz, ks. Ignacy Stępiński, ks. Mateusz Pajzderski, 
ks. Atanazy Sułczyński, ks. Marcin Hübner, ks. Jan Sydow, ks. Leopold Fleisch-
ner, ks. Jan Dobrowolski, ks. Bogusław Królikowski, ks. Antoni Brzeziński, br. 
Szczepan Kukla i br. Roman Podlaski. Z przedstawionej listy można wnioskować, 
że zabrano wtedy ze skarbca świętogórskiego 10 kielichów mszalnych z patenami 
i tyleż samo ornatów. Część sprzętu liturgicznego filipini przywieźli ze sobą 
do Tarnowa. W tamtejszym skarbcu do dzisiaj zachowało się sześć srebrnych 
kielichów XVII i XVIII. wiecznych oraz jedna puszka na komunikanty z 1721 
roku. Najprawdopodobniej pochodzą one ze skarbca świętogórskiego. Przed 
samą kasatą wywieziono do hrabiego Stanisława Żółtowskiego do Godurowa 
bibliotekę i cenne precjoza kościelne. Monstrancja augsburska większa oraz 
puszka na komunikanty z połowy XVII wieku zostały przekazane do kościoła 
św. Michała Archanioła w Dolsku. 

Już po osiedleniu się w Tarnowie, Kongregacja Gostyńska odzyskiwała pozosta-
wione w różnych miejscach precjoza liturgiczne i inne ruchomości. W kwietniu 
1881 roku hrabia Stanisław Żółtowski z Godurowa doniósł Kongregacji, że chciałby 
przekazać zdeponowane u niego we dworze srebra. Ksiądz Antoni Brzeziński 
będąc w Wielkopolsce odwiedził hrabiego. W relacji w podróży zapisał: 

Z Godurowa od hr. Żółtowskiego, u którego były złożone w czasie kasaty 
niektóre srebra kościelne odebrałem krzyż większy posrebrzany, krzyż mniej-
szy, który się teraz używa do nieszporów, 4 infuły złożyłem je na probostwie 
w Poniecu, gdzie są dotychczas (późniejszy wpis: w r. 1888 odebrałem je 
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z Ponieca i złożyłem w głównym domu Służebniczek N.M.P w Porembie 
k. Leschnitz [Leśnica] na Górnym Śląsku. W dolnym przypisie kronikarz 
podaje: Ofiarowane w darze ks. Antoniemu Andrzejewiczowi przed jego 
konsekracją na sufragana w Gnieźnie), blachy srebrne od sukienek z obra-
zów, świecznik mały, kawałki od wielkiego lichtarza i insze drobne rzeczy 
kościelne, które teraz mamy w Tarnowie (Kronika Kongregacyi św. Filipa 
Neryusza, s. 81). 

Brzeziński odwiedził niektórych wierzycieli w nadziei odzyskania pożyczonych 
niegdyś przez Kongregację pieniędzy. Przywiózł do Tarnowa także kosztowny 
ornat kongregacyjny, który po śmierci księdza Pajzderskiego został u jego 
brata w Łęku pod Śremem. Hrabia Marceli Żółtowski w listopadzie 1882 roku 
przekazał filipinom wieczną lampę z herbem Konarzewskich i Leszczyńskich 
oraz stary kielich, a w lutym 1883 roku przysłał dziewięć srebrnych lichtarzy. 
Nie mamy pewności, czy wszystkie wymienione srebra powróciły do Gostynia 
po odzyskaniu fundacji świętogórskiej w 1919 roku. Brak szczegółowego opisu 
sreber uniemożliwia taką identyfikację. Możemy tylko przypuszczać, że lichtarze 
powróciły do miejsca swej pierwotnej fundacji, ponieważ w skarbcu gostyńskim 
znajdują się lichtarze gdańskie i inne niesygnowane.  Odzyskano także kielich 
i ornat ukryty u księdza Kazimierza Rosińskiego proboszcza w Strzelcach Wiel-
kich. Natomiast wspomniana wieczna lampa znajduje się w zbiorach prywatnych. 
Pozwolę tu sobie na osobistą wstawkę. Wiosną 2021 roku zgłosił się do mnie 
młody człowiek, kolekcjoner staroci z Krakowa. Pokazał zdjęcia wiecznej lampy 
z herbem Wręby i Łodzia. Herb Wręby był taki sam, jak na puszce z czaszką, 
przechowywaną w skarbcu świętogórskim. Chciał czegoś więcej dowiedzieć się 
o swoim nabytku. Obiecałem poszukać w naszych archiwaliach wiadomości 
na ten temat. Zostawił swój numer telefonu i odjechał. Informację o lampie 
odnalazłem, ale posiadacza lampy już nie odnalazłem. Telefon pozostał głuchy. 
Jedno jest pewne. Lampa istnieje.    

Powróćmy teraz do Gostynia. Kościół przez dwanaście lat był zamknięty. Jed-
nakże nad całym obiektem czuwał wyznaczony przez prusaków urzędnik, który 
mieszkał wraz z rodziną w klasztorze. Dopiero od 1888 roku kościół za przy-
zwoleniem władz zaborczych otwarto. Ustanowiono przy nim kapelana. Z tego 
czasu nie zachował się żaden inwentarz kościelny.
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Po wielu latach znowu nastąpiło włamanie do kościoła. W 1910 roku dwaj bru-
karze, czyli robotnicy pracujący przy układaniu kamieni na drogach, ukradli 
część górną sukienki z perłami, zdobiącą cudowny obraz oraz koronę z głowy 
Matki Boskiej i korale. Sukienkę jak również korony i korale, można zobaczyć 
na wspomnianej już wcześniej litografii z początku XX wieku. Z ukradzionych 
rzeczy odzyskano tylko 170 pereł. Siedem pereł odnaleziono porzuconych przy 
obrazie. Natomiast korona z głowy Madonny zaginęła. Nie sposób ustalić, 
czy zaginęła w wyniku kradzieży, czy też później.  Zachowała się w naszych 
zbiorach tylko korona z głowy Pana Jezusa. Utracona korona należała do wspo-
mnianego wcześniej kompletu koron wykonanych w latach 1776-1783 przez 
złotnika wrocławskiego Gottlieba Beniamina Neldnera. Wracając do sprawców 
kradzieży, można tylko odnotować, że jeden z nich zbiegł. Drugi schwytany 
przez żandarmów pruskich, odsiedział pięć lat w więzieniu w Ostrowie Wlkp. 
Od czasu tej kradzieży, obraz Matki Boskiej eksponowano już bez sukienek. Była 
to przysłowiowa „błogosławiona wina”. Po oględzinach okazało się, że obraz 
poważnie uszkodziły drewnojady. Za staraniem kapelana świętogórskiego 
kościoła Franciszka Olejniczaka i proboszcza farnego Emila Jackowskiego oraz 
za radą konserwatora rejencji poznańskiej prof. Ludwiga Kaemmerera, obraz 
trafił w 1913 roku pod opiekę konserwatora Adalberta Baeckera z Wrocławia. 
Obraz oczyszczono i zabezpieczono przed drewnojadami. Następną konserwację 
przeprowadził Jan Rutkowski z Warszawy w 1928 roku.     

Skarbiec świętogórski w okres międzywojenny wzbogacił się o złote korony fun-
dowane do cudownego obrazu, które uroczyście nałożył Prymas Polski kardynał 
Augustyn Hlond 24 czerwca 1928 roku (kat. 56). Złote diademy wykonał zdolny 
złotnik warszawski Wiktor Gontarczyk z powierzonego materiału. Przed koro-
nacją ogłoszono zbiórkę ma cenny kruszec. Ofiarność wielkopolan przekroczyła 
wszelkie oczekiwania. Dla Pani Ziemi Wielkopolskiej panie z szlacheckich domów 
oddawały biżuterię rodową. Dlatego złote korony noszą na sobie sztuczki starej 
biżuterii. Gontarczyk wykonał dwie korony – większą na głowę Matki Boskiej 
i mniejszą dla Pana Jezusa. Należą one do koron otwartych i składają się z obręczy 
i kwiatonów. Zebranego materiału na korony wystarczyło jeszcze na sprawie-
nie srebrnej monstrancji (kat. 4). Monstrancję zobowiązał się wykonać Wiktor 
Gontarczyk bez zapłaty w ciągu ośmiu miesięcy. Na stopie naczynia wygrawe-
rowany jest napis: „ Z podziękowaniem P. Jezusowi za koronację Cudownego 
Obrazu Matki Bożej Świętogórskiej dn. 24 / VI 1928 r. Kongregacja Oratorium 
św. Filipa Nerjusza”. Monstrancja jubileuszowa należy do typu promienistego. 
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Glorię zwieńcza krzyżyk z figurką gołębicą Ducha Świętego umieszczonego 
na skrzyżowaniu ramion. Także i ona została zdobiona sztuczkami dawnej 
biżuterii. W ikonograficznej sferze znaczeniowej monstrancja nawiązuje do sta-
rotestamentowej Arki Przymierza jako miejsca przebywania prawdziwego Boga. 
Na taką myśl naprowadzają dwa cherubiny otaczające okrągłą puszkę na święta 
hostię, nawiązujące do cherubinów z Arki Przymierza. Plastyczna winna latorośl 
i kłosy zboża symbolizują eucharystię. Chrystus pozostał wśród ludzi pod posta-
cią chleba i wina, które podczas mszy świętej stają się Jego Ciałem i Krwią. Ideę 
Trójcy Świętej obrazuje półplastyczna figurka Boga Ojca oraz gołębica Ducha 
Świętego. Dopiero wtedy przekaz trynitarny jest czytelny i dopełniony, gdy 
w monstrancji znajduje się Syn Boży pod postacią białej hostii. Ale najciekawszy 
i zarazem indywidualny motyw ikonograficzny odnajdujemy na rewersie glorii. 
Drzwiczki otacza różany wieniec. Nawiązuje on do kwiatu róży trzymanej w dłoni 
przez Madonnę z cudownego obrazu. 

Pozostając przy temacie koronacji obrazu warto zaznaczyć, że na uroczystości 
koronacyjne zakupiono kapę z liońskiego brokatu za przeszło dwa tysiące złotych 
oraz dwie dalmatyki. Biorąc pod uwagę, że średni zarobek pracownika wynosił 
około 120 złotych miesięcznie, to wydatek na paramenty był bardzo wysoki. 

Dziełem złotniczym wykonanym przez Wiktora Gontarczyka w okresie mię-
dzywojennym jest relikwiarz św. Stanisława Kostki (kat. 40). Przyczyną fundacji 
był zapewne konwikt prowadzony przez filipinów gostyńskich dla młodzieży 
męskiej. Młodzież mieszkała i wychowywała się w klasztorze, a nauki pobierała 
w Gimnazjum Gostyńskim. Św. Stanisław jest patronem młodzieży, dlatego jego 
kult szerzyli i pogłębiali filipini wśród powierzonej sobie młodzieży. Gontarczyk 
bardzo oryginalnie skomponował część górną. Na postumencie z relikwiami 
umieścił posążek św. Stanisława. Po jego bokach stoją dwie pary figurek – skaut, 
mężczyzna ze sztandarem Matki Boskiej Częstochowskiej, mężczyzna z flagą 
zwieńczoną orłem polskim oraz młodzieniec z otwartą książką w ręku.  Wątek 
religijny spleciono z przesłaniem patriotycznym. Postacie otacza wieniec kwietny. 
Z kwiatów można rozpoznać róże – symbol piękna oraz konwalie – symbol 
młodości, szczęścia, czystości i skromności. 

Skarbiec świętogórski na czas II wojny światowej został ponownie rozproszony 
po wielu miejscach. W podziemiach kościoła ukryto cudowny obraz Matki 
Boskiej i złote korony, które po pewnym czasie zabrali ze sobą księża do klasz-
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toru filipinów w Studziannie. Nie dysponujemy dokumentami pozwalającymi 
odtworzyć historię ukrywania i przemieszczania się precjozów gostyńskich. 
Dokument pisany już po wojnie, wyliczający straty okresu okupacji hitlerowskiej 
nie wymienia żadnych sreber. Stąd można wnioskować, że skarbiec zachował 
się nieuszczuplony. Najprawdopodobniej księża opuszczając klasztor, zabrali ze 
sobą kielichy mszalne konieczne do sprawowania mszy świętej, podobnie jak 
podczas pruskiej kasaty. Inne srebra ukryli w podziemiach kościoła. Nie tylko 
na poddaszu świątyni znajdują się tajne skrytki, ale także w podziemiach są 
utajnione miejsca znane wyłącznie osobom wtajemniczonym. 

Można tylko z całą pewnością stwierdzić, że jeden kielich pozostał w Studzian-
nie, gdzie na czas okupacji schronili się księża gostyńscy. Zdjęcie tego kielicha 
zamieszcza publikacja z 1928 roku „Na pamiątkę koronacji cudownego obrazy 
Matki Boskiej” razem z małą monstrancją augsburską. Kielich z pewnością należy 
do najpokaźniejszych i najpiękniejszych naczyń jakie posiadał skarbiec gostyń-
ski. Wykonany przypuszczalnie w Augsburgu w 2 ćwierci XVII wieku ze srebra 
złoconego, wyróżnia się dużymi wymiarami oraz przemyślanym programem 
ikonograficznym. Stopę zdobią trybowane sceny pasyjne – Chrystus na śmierć 
skazany, Upadek pod krzyżem i Ukrzyżowanie. Koszyczek dekorują kartusze 
przedstawiające sceny – Modlitwa Jezusa w Ogrojcu, Ubiczowanie oraz Cierniem 
Ukoronowanie. Konchowe wnęki na nodusie wypełniają figurki: Melchizedeka, 
Arcykapłana z chlebami pokładnymi, Arcykapłana z kadzielnicą oraz św. Jana 
Chrzciciela.  Postacie starotestamentowe stanowią prefigurację eucharystii.

Po wojnie nastały ciężkie czasy nie tylko z uwagi na ogromne zubożenie kraju 
i zniszczenia, ale także na narzuconą społeczeństwu ideologię komunistyczną, 
propagującą ateizm i walkę z Kościołem. Pomimo ogromnych trudności, skarbiec 
świętogórski powiększał się jednak o dalsze nabytki. 

Jedną z takich fundacji jest kielich zapisany w testamencie Kongregacji przez 
filipina księdza Władysława Służałka (kat. 13). Zmarł on w 1954 roku. Kielich 
ten ksiądz Władysław otrzymał od rodziców i braci w dniu przyjęcia święceń 
kapłańskich 15 kwietnia 1905 roku. Należy on do jednych z najwytworniej-
szych naczyń eucharystycznych w świetogórskim skarbcu. Został wykonany 
w wielopokoleniowej firmie niemieckiej z Akwizgranu, której założycielem był 
August Witte.  Jego syn Bernhard w 1895 roku otrzymał od papieża Leona XIII 
honorowy tytuł „Złotnika Stolicy Apostolskiej i Pałaców Papieskich”. Dlatego też 
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na spodzie stopy widnieje herb papieski. Forma naczynia swoją płaską, okrągłą 
stopą, półkulistą czarą i proporcjami, nawiązuje do kielichów romańskich. 
Dla porównania można tu przywołać królewski kielich z Trzemeszna, zwany 
także drugim kielichem Dąbrówki z około 1180 roku o analogicznych kształtach. 
Kielich gostyński wyróżnia się nie tylko technikami złotniczymi wymagającymi 
sporych umiejętności takimi jak granulacja, filigran, kameryzacja, niello i emalia, 
ale także finezją i kunsztem wykonania. Jego stopę zdobi plakieta z wizerunkiem 
św. Władysława, który trzyma w dłoni model fundowanego przez siebie kościoła. 
Wybór świętego nie był przypadkowy. To przecież patron właściciela kielicha. 
Niespotykane przedstawienie widzimy na innej plakiecie ukazującej Matkę Boską 
Orantkę. Nad Jej głową unoszą się obłoki, a z nich wychodzi dłoń Boga w typie 
ikonograficznym manus Dei. Temat ten spotykamy w sztuce wczesnośrednio-
wiecznej. Dobrym przykładem jest złota patena kielichowa z pierwszej połowy 
XI wieku, wydobyty z krypt benedyktynów tynieckich. Na patenie widnieje 
wyłaniająca się z obłoków ręka na tle krzyża. Symbolizuje ona obecność Boga 
i Jego moc sprawczą, twórczą i błogosławiącą. Natomiast plakieta z Ukrzyżo-
wanym przedstawia Chrystusa zwycięskiego, tronującego z krzyża. Tu nie ma 
śladu cierpienia. Widzimy Chrystusa tryumfującego takiego, jakiego upodobała 
sobie sztuka romańska.

Podobne pochodzenie fundacyjne ma srebrny kielich wykonany w latach 1721-
1727 przez wrocławskiego złotnika Carla Wilhelma Hartmana (kat. 11). Został 
on przekazany do świętogórskiego skarbca po śmierci księdza Augustyna 
Zgamy w 1978 roku. Ksiądz Augustyn nabył kielich po ostatniej wojnie świa-
towej u złotnika poznańskiego Antoniego Tyrały. Kielich ten, jak wiele innych 
zabytków śląskich, w zawierusze wojennej przeszedł różne koleje losu i przypad-
kowo trafił do poznańskiego złotnika. Zaraz po wojnie zabytki Śląska w wielu 
przypadkach nie miały opiekunów i traktowane były jak wojenna zdobycz. Tym 
bardziej że władzom komunistycznym zależało na zacieraniu śladów przeszłości 
i budowaniu historii na nowo. Wtedy ogromna część sztuki niemieckiej uległa 
rozproszeniu i zniszczeniu. Dotyczy to nie tylko rzemiosła artystycznego, ale 
także malarstwa, rzeźby i architektury. Kielich po księdzu Zgamie wykonany 
w stylistyce regencyjnej, posiada na stopie i koszyczku trybowane motywy narzędzi 
męki Pańskiej. Narzędzia te przypominają o jedności ofiary krzyżowej z ofiarą 
eucharystyczną, która jest uobecnieniem misterium pasji podczas celebrowa-
nej mszy świętej. Dekoracja pasyjna kielicha potwierdza interpretację mnicha 
benedyktyńskiego z epoki karolińskiej Hrabana Maura, zmarłego w 856 roku. 
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W swoim bezcennym dziele De  institutione  clericorum pisał, że kielich z pateną 
symbolizują grób Pański, w którym składa się mistyczne Ciało. Ponadto filozof 
i teolog średniowieczny Honoriusz z Autun uważał patenę za symbol kamienia 
nakrywającego grób Pański. Trzeba powiedzieć, że wątki pasyjne pojawiające się 
bardzo często na kielichach, potwierdzają żywą do dzisiaj interpretację kielicha 
jako symbolicznego grobu  Pańskiego.        

Jednym z najcenniejszych darów nie tyle z uwagi na złoty kruszec, ale przede 
wszystkim ze względu na fundatora, jest różaniec po papieżu Janie XXIII (kat. 71). 
Nie jest on bezpośrednim darem papieża, ale ofiarował go Metropolita Poznański 
Arcybiskup Antoni Baraniak w 1964 roku. Arcybiskup uznawał Świętą Górą 
za serce kultu maryjnego swojej archidiecezji, dlatego częstokroć tu pielgrzymował 
oficjalnie i prywatnie. W 1962 roku Metropolita Poznański przywiózł z Watykanu 
odręczne pismo od Jana XXIII ze specjalnym błogosławieństwem dla Świętej 
Góry. Po śmierci papieża, Arcybiskup zwrócił się do wykonawców testamentu 
z prośbą o specjalną pamiątkę dla sanktuarium świętogórskiego. Wtedy otrzymał 
złoty różaniec, który ofiarowały Ojcu Świętemu Siostry z Diecezji Johannesburg 
z Afryki Południowej. Pamiątkę po Ojcu Świętem przekazał na ręce superiora 
księdza Józefa Jury w 1964 roku. Różaniec zawieszono przy cudownym obrazie 
Matki Boskiej Świętogórskiej, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Arcybiskup 
dołączył także do złotego daru okolicznościowe pismo (aneks XXVII ). 

Z nabytków powojennych ważne miejsce zajmuje srebrny kielich fundowany 
z okazji wyboru kardynała Karola Wojtyłę na Stolicę Piotrową w 1978 roku (kat. 
16). Bo też trudno dziś znaleźć kościół i kaplicę, w których nie byłoby fundacji 
upamiętniających to wydarzenie. Kielich jest fundacją zbiorową wychowaw-
ców i wychowanków Gimnazjum Gostyńskiego. Na stopie ma wygrawerowaną 
inskrypcję donacyjna. Naczynie sporządził utalentowany brat zakonny Marian 
Jastrzębski z Niepokalanowa. Złotnik nieprzeciętny, wszechstronnie wykształcony, 
znakomicie obeznany z warsztatem złotniczym, którego prace znajdują się nie 
tylko w skarbcach krajowych, ale także zagranicznych. Wykonywał kielichy dla 
papieży Pawła VI, Jana Pawła II oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego. W jego 
pracowni powstawały monstrancje, cyboria, kustodie i biskupie pierścienie. Z pra-
cowni brata Mariana wyszło około czterdziestu koron nakładanych na cudowne 
wizerunki w Polsce, Brazylii i Kanadzie, a także korony milenijne na Jasną Górę.  
Warto dodać, że korony świętogórskie naprawiał i odnawiał właśnie brat Marian. 
Nie doczekał się on jeszcze osobnej monografii. A wielka szkoda, bo to wybitna 
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indywidualność w polskim złotnictwie powojennym. Na wykonanie kielicha 
zużyto część srebrnych sztućców z klasztornego kredensu. Stopę zdobi wieniec 
winnej latorośli przedzielony czteroma lilijkami heraldycznymi. Koszyczek 
okalający czarę dekorują herby papieskie. Dekoracja utrzymana jest w wysokim 
reliefie. Kielich ma piękne proporcje i starannie dopracowaną dekorację. Należy 
niewątpliwie do jednych z najcenniejszych kielichów wykonanych w czasach 
współczesnych. Nade wszystko naczynie wyróżnia indywidualność twórcza. 
Takiego kielicha nigdzie się nie spotka. Każdy element składowy brat zaprojek-
tował i wykonał jednostkowo. Wraz z bratem Marianem zmarłym w 1996 roku, 
odchodził powoli w przeszłość dogasający zawód złotników, którzy potrafili 
tworzyć dzieła niepowtarzalne, na indywidualne zamówienia zleceniodawców. 
Dalsze kielichy ofiarowane do sanktuarium świętogórskiego będą już wytworem 
produkcji seryjnej, powtarzającej w setkach egzemplarzy jeden typ modelowy. 

Także w pamiętnym roku wyboru na Stolice Piotrową kardynała Karola Woj-
tyłę, do sanktuarium świętogórskiego Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi 
Panny z Wrocławia ofiarowały kielich. O jego fundacji dowiadujemy się z wygra-
werowanej inskrypcji. Stopę zdobi wieniec roślinny z kwiatkami róży, które 
korespondują z tytułem Świętogórskiej Róży Duchownej. Natomiast rozwarta 
czara osadzona jest w koszyczku dekorowanym wieńcem winnej latorośli sym-
bolizującej eucharystię. Naczynie nie posiada żadnych znaków, dlatego można 
tylko domniemywać, że pochodzi z warsztatów krajowych. 

Nie tylko nowe fundacje wzbogacały skarbiec klasztorny, ale także musimy 
z przykrością odnotować ubytki spowodowane kradzieżami. Późnym popołu-
dniem o zmierzchu 12 lutego 1981 roku, nieznani sprawcy skradli dwa srebrne 
lichtarze stojące przy tabernakulum oraz odlaną w brązie figurkę Chrystusa 
Boleściwego w typie ikonograficznym Ecce Homo. Lichtarze wykonane w 3 ćwierci 
XVII wieku, powstały w dobrej pracowni złotniczej, najprawdopodobniej 
poznańskiej lub wrocławskiej. Na licach cokołu miały monogramy Maryi, Jezusa 
i inicjały zapewne fundatora. Także figurka Chrystusa z brązu pochodząca z 2 
połowy XIX wieku, zaprojektowana przez utalentowanego rzeźbiarza, musiała 
wyjść z wiodącego warsztatu. Rzeźba była świetnym przykładem XIX-wiecznej 
sztuki sakralnej. W latach 80. XX wieku skradziono także koronę barokową 
zwieńczającą skroń Matki Boskiej Bolesnej. Zachowała się tylko dokumentacja 
zdjęciowa ukradzionych zabytków. Tych dzieł sztuki nie zdołano dotychczas 
odnaleźć. Można w tym miejscu dopowiedzieć, że lata 80. XX wieku były kata-
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strofalne dla argenteriów kościelnych. Srebro należało wówczas do materiałów 
trudno dostępnych i drogich. Dlatego nagminnie przetapiano lub przekuwano 
je na biżuterię. W tym czasie łupem złodziei padł relikwiarz sarkofagowy św. 
Wojciecha z katedry gnieźnieńskiej, a także srebrna sukienka z kościoła w Starym 
Gostyniu wykonana przez wybitnego złotnika poznańskiego Michała Meissnera. 
Prawdziwe dzieła sztuki barbarzyńsko niszczono, aby z odzyskanego srebra wyra-
biać poszukiwane na rynku błyskotki. To czego nie zrabowali obcy najeźdźcy, 
zniszczyli swoi. Niepowetowana strata dla naszej kultury i sztuki.  

Kolejny już kielich ofiarowała Kongregacja z Poznania-Świerczewie w 1995 
roku z okazji 400. lecia śmierci św. Filipa Neri (kat. 17). Wspólnota filipinów 
poznańskich wyłoniła się z filipinów gostyńskich, dlatego związki z macierzą 
są dotąd bardzo silne. Ofiarowany kielich jest pozbawiony dekoracji i prostym 
w swojej formie. Chociaż nie wyróżnia się walorami artystycznymi ani progra-
mem ikonograficznym, to jednak przedstawia niebagatelną wartość historyczną 
i stylistyczną. Wymiar historyczny jest dla nas oczywisty, potwierdza go także 
wyryta inskrypcję. Za to kształt kielicha nie powtarza form historycznych, ale 
cechuje go nowatorstwo stylistyczne. To co nowe często wywołuje kontrower-
sje. Różnice poglądów prowadzą też do zainteresowania problematyką sztuki 
współczesnej w przestrzeni liturgicznej. I może to jest w kielichu najcenniejsze.  

Naczyniem poszukującym współczesnych rozwiązań formalnych w dziedzinie 
sprzętów ołtarzowych jest kielich ofiarowany przez Siostry Służebniczki z okazji 
Dnia Modlitw na Świętej Górze o beatyfikację Sługi Bożego Edmunda Bojanow-
skiego. Na naczyniu nie ma inskrypcji, dlatego tylko w przybliżeniu możemy 
przyjąć, że został ofiarowany przed wyniesieniem Sługi Bożego na ołtarze w 1999 
roku. Warto tu podkreślić doniosłą rolę historyczną jaką spełniają inskrypcje, 
tak często pomijane we współczesnych fundacjach. Pamięć ludzka przemija, 
a inskrypcja pozostaje. Jest ona jak gdyby metryką urodzenia. Kielich wznosi 
się na okrągłej stopie zdobionej kłosami zboża, z którego bezpośrednio wyrasta 
stożkowaty trzon zakończony nodusem w formie spłaszczonej gałki. Na niej 
spoczywa półkolista czara. Projektant odważnie zrezygnował tu z tradycyjnych 
podziałów i dokonał redukcji części składowych, jakie znamionują naczynia 
dawne. Kielich jest prosty, ale o szlachetnych proporcjach. 

Do naczyń eucharystycznych wyróżniających się spośród innych tego rodzaju 
sprzętów, należy fundacja Matki Generalnej Służebniczek Dębickich Celiny 
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Czechowskiej. Fundacja pochodzi z ostatniej ćwierci XX wieku. Naczynie eucha-
rystyczne składa się z głębokiej pateny na hostię i jednocześnie na komunikanty 
dla większej liczby uczestników spotkania liturgicznego. Na środku pateny 
spoczywa mały kielich. Według tradycyjnego schematu to patena nakrywała 
kielich. Tu jest odwrotnie. Naczynie stanowi przykład współczesnych poszukiwań 
funkcyjnych, zmierzających do połączenia pateny i kielicha w jednym sprzęcie 
liturgicznym. Należy zaznaczyć, że takie rozwiązanie jednak nie przyjęło się 
powszechnie. Warto jednak odnotować tę fundację, ponieważ odzwierciedla 
ona współczesne wysiłki twórcze, zmierzające do poszukiwania nowych dróg 
rozwojowych w sztuce sakralnej.   

Z okazji wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego Edmunda Bojanowskiego, skarbiec 
świętogórski zasilił relikwiarz zawierający rzepkę z kolana błogosławionego 
(kat. 41). Relikwiarz wykonany w 2000 roku w poznańskim zakładzie złotni-
czym „Dobski&Dobski”, zaprojektował ksiądz Zbigniew Starczewski. Chociaż 
powstał z gotowych części używanych przy produkcji innych naczyń, to jednak 
całość nosi znamiona twórczej inwencji. Kapsułę na partykuły otoczoną koroną 
cierniową podtrzymują dłonie, symbolizujące czyny miłosierdzia i pracę społecz-
nikowsko-patriotyczną błogosławionego. Korona oznacza jego cierpienia. Wokół 
kapsuły umieszczone są cztery serca, symbolizujące cztery gałęzie założonych 
przez Edmunda zakonu Sióstr Służebniczek NMP – Dębicką, Wielkopolską, 
Starowiejską i Śląską. Całość zwieńcza oko Bożej Opatrzności, przywodzące 
na myśl wotum z 1819 roku, złożone do sanktuarium świętogórskiego przez 
wspomnianą już Teresę Bojanowską. Całość relikwiarza nosi jednak znamiona 
niepowtarzalności.  

Następny kielich, który nie można pominąć z uwagi na jego wartość historyczną, 
ofiarowała Teresa Lompe, prowadząca warsztat złotniczy w Poznaniu przy ulicy 
Kamienieckiej 7 (kat. 19). Naczynie powstało w zakładzie poznańskim, sygnowane 
przez współpracownika fundatorki Krzysztofa Dobskiego. Dar upamiętnia Rok 
Jubileuszowy 2000. lecia Chrześcijaństwa. Posiada on formy nawiązujące do roz-
wiązań historycznych. Jest przykładem produkcji seryjnej. Podobne koszyczki 
ujmujące czarę i ażurowy nodus utworzone z roślinnych splotów, występują 
w złotnictwie kościelnym od XVII wieku. Elementem wyróżniającym jest pla-
kieta na stopie w formie logo Roku Jubileuszowego – kula ziemska w kolorze 
niebieskim i nałożony krzyż równoramienny. Przecięcie ramion krzyża otacza 
pięć gołąbków w układzie rotacyjnym, symbolizujących pięć kontynentów. 
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Na obwodzie kuli ziemskiej widnieje hasło Roku Jubileuszowego: „Christus here 
hodie semper” (tłum. Chrystus wczoraj, dziś, zawsze). 

Również w Roku Jubileuszowym 2000, zakupiono do sanktuarium gostyńskiego 
lichtarz pod paschał w „Hurtowni Dewocjonaliów Sacrum” w Lesznie pod War-
szawą. Jest to fundacja wspólnoty filipińskiej. Lichtarz pokaźnych wymiarów 
wykonany ze złoconego mosiądzu, stylistyką nawiązuje do dzieł renesansowych. 
Niezwykle starannie opracowany, z pewnością należy do jednych z najwytwor-
niejszych sprzętów liturgicznych fundowanych współcześnie. Trzeba przyznać, 
że znakomicie wpisuje się w barokowe wnętrze świętogórskiej bazyliki.        

Cennym darem dla klasztornego skarbca jest kielich ofiarowany w 2001 roku 
po zmarłym na nowotwór księdzu Ryszardzie Makowskim, proboszczu z Ponieca 
(kat. 12). Kielich przekazała jego matka Zofia. Ksiądz Ryszard jak również cała jego 
rodzina należeli do grona gorliwych czcicieli Matki Boskiej Świętogórskiej. Kielich 
ten o formach powtarzających kształty naczyń gotyckich, powstał w latach 1872-
1920 w Pradze, wykonany przez nieznanego monogramistę „AK”. Posiada smukłe 
proporcje, sześciolistną stopę i jak przystało na manierę nawiązującą do gotyku, 
sześcioboczny trzon oraz rozwartą czarę osadzona w płytkim koszyczku. Koszyczek 
zakończony jest pięknie wykonaną koronką zgeometryzowanych listków. Poza 
tym nodus i koszyczek zdobią umiejętnie osadzone kamienie rubinowej barwy. 

Kolejny już kielich powiększający zbiory klasztorne, ofiarował ksiądz Marian 
Gosa 11 lutego 2003 roku z okazji 75. rocznicy koronacji cudownego obrazu 
Matki Boskiej (kat. 9). Darczyńca otrzymał ten kielich w stanie daleko posuniętej 
destrukcji od księdza z parafii Głuszyna pod Poznaniem. Naczynie pochodzące 
z 3 ćwierci XVII wieku, przedstawia niebagatelną wartość artystyczną. Powstał 
zapewne w środowisku poznańskim, słynącym z dobrych wyrobów złotniczych, 
szczególnie z umiejętnie wykonanych grawerunków. Pierwotnie był fundacją 
biskupią, bowiem jego czarę zdobi nierozpoznany herb pod kapeluszem biskupim. 
Znakomite grawerunki świadczą o sprawnym złotniku, a zarazem o zapóźnie-
niach warsztatowych. Grawerunki dominowały przede wszystkim na naczyniach 
gotyckich. Okres nowożytny chętnie stosował techniki trybowania. Technika 
owa polegała na wykuwaniu w srebrnej blasze powierzchni wypukło-wklęsłych 
w zróżnicowanych reliefach. Przez to dawała większe możliwości uzyskania efektów 
światłocieniowych i dynamicznych, tak bardzo pożądanych w sztuce barokowej. 
Na stopie widzimy umieszczone w kartuszach popiersia świętych Wojciecha, 
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Macieja Apostoła i Szczepana. Trzeba z żalem powiedzieć, że na czarę została 
nałożona wtórnie i to bardzo nieumiejętnie, plakietka ukazująca św. Franciszka 
Ksawerego. Zniszczyła ona część świetnych grawerunków kwietnych i też mocno 
zdegradowała odbiór estetyczny naczynia. 

W 2007 roku ksiądz Zbigniew Starczewski ofiarował kielich upamiętniający 25 lat 
jego przełożeństwa w klasztorze świętogórskim (kat. 20). Naczynie powstało w firmie 
poznańskiej „Dobski&Dobski” Na spodzie stopy widnieje wygrawerowana inskrypcja: 
„Bogu i Matce Najświętszej z dziękczynieniem w 25 lecie przełożeństwa na Świętej 
Górze. Ksiądz Zbigniew Starczewski COr – prosi o memento”. Kielich znamionują 
nie tylko pokaźne wymiary, ale także program ikonograficzny.  Stopę zdobią figurki 
apostołów Ewangelistów wraz z ich atrybutami. Przesłanie znaczeniowe programu 
ikonograficznego wskazuje, że nauka i tajemnica eucharystii oparta jest na Słowie 
Bożym przekazanym przez czterech Ewangelistów. Takie realizacje plastyczne 
występują na kielichach produkowanych seryjnie. Jednak kielich ma element niepo-
wtarzalny, wyróżniający go spośród innych tego typu naczyń. Koszyczek ujmujący 
czarę zdobi złocona różyczka i litera „M” wyraźnie nawiązująca do ikonografii 
cudownego obrazu Świętogórskiej Róży Duchownej. Trzeba przyznać, że fundator 
nie zadowolił się kupnem kielicha z pułki, ale zadbał o to, aby nadać mu osobisty 
i niepowtarzalny wygląd. Na podkreślenie zasługuje ten mały szczegół, który mówi 
o pietyzmie i wrażliwości estetycznej fundatora.    

Zbiór naczyń na święte partykuły wzbogacił relikwiarz błogosławionego Jana 
Pawła II wykonany w 2011 roku przez firmę z Konarzewa „M&G Pracownia 
Brązownicza” (kat. 42). W tymże roku papież Polak został beatyfikowany. 
Naczynie ma kształt kropli, nawiązującej do kropli krwi papieża umieszczonej 
w kapsule. Czcigodną cząstkę otacza napis „Ex Sangune Beati Joannis Pauli II 
Papae”. Miejsce pod kapsułą zajmuje herb papieski Jana Pawła II. Relikwiarz 
jakkolwiek starannie wykonany, pochodzi z produkcji seryjnej. 

Rok beatyfikacji papieża Polaka upamiętnia także monstrancja zamówiona 
w firmie poznańskiej Krzysztofa Bielińskiego i Piotra Holasa (kat. 5). Na spo-
dzie stopy wygrawerowany jest napis: „Fundacja Księży Filipinów ze Św. Góry. 
W roku beatyfikacji Jana Pawła II. A.D. 2011”. Na zakup naczynia przeznaczono 
pieniądze zebrane z domowej kolędy w klasztorze. Należy tu wspomnieć o zwy-
czaju panującym w klasztorze świętogórskim. Corocznie 6 stycznia w święto 
Trzech Króli po południu, odbywa się ceremonia kolędowania. Ksiądz Superior, 
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czyli przełożony w asyście kolędników, obchodzi mieszkania księży, braci, sióstr 
zakonnych oraz przebywających tu na stałe osób świeckich. Poświęca wtedy cele 
klasztorne, udziela cennych rad duchowych, błogosławi mieszkańców i obficie 
kropi wodą święconą. Wszystko odbywa się w radosnym klimacie przy wspólnej 
modlitwie, śpiewaniu kolęd i obfitym okadzaniu. Pachnący dym z kadzidła gęsto 
unosi się w powietrzu tak, że ciężko oddychać. W przekonaniu mieszkańców 
klasztoru, dym kadzidła odpędza wszelkie pokusy i przywołuje cnoty. Następnie 
mieszkaniec celi częstuje uczestników tym, co ma najlepszego i składa w koper-
cie ofiarę. Później dołącza do kolędników aby w radosnym i śpiewnym orszaku 
podążać dalej. Na zakończenie cała wspólnota spotyka się razem na świątecznej 
kolacji i wspólnym śpiewaniu kolęd. Datki zebrane z kolędowania przeznaczane 
są na określoną wcześniej fundację. 

Trochę odbiegliśmy od głównego tematu, ale teraz już powracamy. Wspomniane 
wyżej naczynie eucharystyczne należy do typu monstrancji krzyżowych. Ten 
typ monstrancji występuje w złotnictwie sakralnym już od XIV wieku. Część 
górna skomponowana w formie krzyża, ma puszką umieszczoną na skrzyżowaniu 
ramion. Genezę monstrancji krzyżowych znawcy złotnictwa upatrują w krzyżach 
relikwiarzowych. Kapsuły na święte relikwie umieszczano na styku ramion. 
Zmiana funkcji naczynia polegała na wymianie kapsuły relikwiarzowej na kap-
sułę z hostią. I tym sposobem dokonała się adaptacja dawnego sprzętu do nowej 
funkcji liturgicznej. Z polskich zabytków jako dobry przykład niech nam posłuży 
monstrancja z kolegiaty świętych Piotra i Pawła z Kruszwicy, pochodząca z 1 
ćwierci XVI wieku. Monstrancje krzyżowe pojawiają się we wszystkich okresach 
stylistycznych. Świętogórska monstrancja ma na ramionach poziomych pierwszą 
i ostatnią literę alfabetu greckiego „A” i „Ω”. Litery symbolizują Chrystusa, który 
jest początkiem i końcem wszechczasów, jego pełnią i doskonałością.    

Na szczególne wyróżnienie zasługuje rok 2012. Wtedy obchodzono jubileusz 
500. lecie cudowności Świętej Góry. Aby zrozumieć doniosłość tego wydarzenia, 
musimy cofnąć się ponad pół tysiąca lat wcześniej. Niezwykłe miejsce zwane Świętą 
Górą słynęło z dokonujących się tutaj cudów. Pierwsza historycznie odnotowana 
kapliczka poświęcona Matce Najświętszej powstała w 1468 roku. Garnęli się do niej 
pielgrzymi z całej okolicy. Pragnąc postawić większy kościół, proboszcz farny Sta-
nisław z Oporowa oraz właściciel miasta Maciej Borek-Gostyński, poprosili biskupa 
poznańskiego Jana Lubrańskiego o zbadanie tych nadzwyczajnych wydarzeń. 
Jeszcze tego samego roku przybyła tutaj komisja duchowna złożona z teologów, 
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prawników i medyków. Zapoznali się z całą sprawą, a przede wszystkim przesłu-
chali licznych świadków cudownych uzdrowień. W 1512 roku archidiakon Jan 
z Góry w imieniu biskupa, wystawił dekret stwierdzający autentyczność cudów, 
dokonujących się za przyczyną Matki Boskiej. Ten dekret odegrał przełomową 
rolę w historii Świętej Góry. Odtąd sanktuarium świętogórskie zyskało aprobatę 
hierarchii kościelnej. Mogło bez podejrzeń i przeszkód prowadzić działalność 
religijną. 

Do najczcigodniejszych donacji roku jubileuszowego należy bez wątpienia Złota 
Róża Papieska. Dar papieża Benedykta XVI (kat. 73) . Papież do złotego daru 
dołączył dokument, w którym wyraził swoją szczególną życzliwość oraz pragnienie 
pomnożenia świetności tego cudownego miejsca (aneks XXVIII).  Złote Róże są 
jednym z najwyższych odznaczeń papieskich. Otrzymywały ją instytucje, sank-
tuaria i osoby wybitnie zasłużone dla Kościoła. Do Polski trafiło dwanaście róż 
papieskich. Można  tu wymienić króla Władysława Warneńczyka i Aleksandra 
Jagiellończyka, królową Annę Jagiellonkę, Annę Habsburżankę, Marię Kazimierę 
i Marię Józefę, żonę Augusta III. Tylko po Marii Jozefie zachowała się do dzisiaj 
złota róża, którą można podziwiać w Muzeum Katedralnym na Wawelu.  Warto 
też wspomnieć, że w Polsce tylko dwa sanktuaria mogą poszczycić się papie-
ską różę. Sanktuarium na Jasnej Górze posiada aż trzy tego typu odznaczenia. 
Pierwszą darował Paweł VI, któremu władze komunistyczne zabroniły przyjazdu 
do Polski i przywiózł ją dopiero Benedykt XVI w 2006 roku. Drugą ofiarował 
Jan Paweł II w 1979 roku, a trzecią papież Franciszek w 2016 roku. Złotą różę 
ofiarował Jan Paweł II w 1987 roku sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Można jeszcze dopowiedzieć, że Benedykt XVI w 2006 roku ofiarował nietypową 
Czarną Różę Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. 

Oprócz złotej róży w tym samym roku jubileuszowym ofiarowano do sanktuarium 
gostyńskiego kielich z pateną (kat. 21). Dokonał tego starosta Robert Marcinkowski 
w imieniu mieszkańców ziemi gostyńskiej. Na patenie widnieje inskrypcja: 
„Jubileusz 500-lecia Uznania Cudów na Świętej Górze. W imieniu mieszkańców 
ziemi gostyńskiej dziękuję za łaskę i opiekę Matki Bożej Świętogórskiej. Starosta 
Gostyński 24 czerwca 2012 roku”. Kielich powstał w znanej firmie krakowskiej 
„Uruszczak”. Wyróżnia się karbowanym nodusem oraz fryzem stylizowanej wici 
roślinnej na stopie, czarze i patenie. Także w obchodzonym roku jubileuszowym 
Kongregacja zakupiła w firmie z Konarzewa „M&G Pracownia Brązownicza” 
relikwiarz na pomieszczenie szacownych partykuł bł. Karoliny Kózkówny (kat. 43). 
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Partykuły błogosławionej ofiarowała w 2012 siostra służebniczka dębicka Karolina 
Stawiarska, zakrystianka świętogórskiej bazyliki. Relikwiarz ma kształt równo-
ramiennego krzyża z okrągłą kapsułą na przecięciu ramion. Miejsce pod kapsułą 
zdobi figurka Chrystusa eucharystycznego, trzymającego w dłoniach kielich, 
a całość zwieńcza krzyżyk. 

Kolejny już relikwiarz ufundowała w 2015 roku Franciszka Jankowiak z Gostynia 
(kat. 44). Wykonany i zaprojektowany przez Piotra Garstkę kosztował 3000 zło-
tych. Zawiera doczesne szczątki św. Charbela Makhloufa z Libanu, uznawanego 
za jednego z największych cudotwórców w historii Kościoła. Fundacja powstała 
z okazji rekolekcji na Świętej Górze prowadzonych przez Libańczyka O. Charbela 
Beiroutchy OLM, kustosza grobu św. Chabela w Annaya. Kult i nabożeństwa 
z namaszczeniem olejami z grobu św. Charbela zapoczątkował i prowadził filipin 
ksiądz Dariusz Dąbrowski. Ściągały wtedy na Świętą Górę rzesze czcicieli św. 
Charbela. Relikwiarz wykonany z brązu ma kształt drzewa cedrowego z twarzą 
świętego umieszczoną w jego konarach. W czasach biblijnych Liban słynął 
z drzew cedrowych, dlatego cedr dzisiaj zdobi flagę tego kraju. Z przodu na tle 
cedru umieszczony jest krzyż z kapsułą relikwiarzową, umieszczoną na przecię-
ciu ramion. Ten relikwiarz daje najlepsze świadectwo o talencie artystycznym 
Piotra Garstki. Pozostanie pięknym przykładem współczesnej sztuki sakralnej.  

Do znacznego już zbioru sprzętów relikwiarzowych, skarbiec świętogórski wzbo-
gacił się w 2016 roku o naczynie na partykuły z tuniki św. Rity z Cascii (kat. 45). 
Relikwie ofiarowała parafia Lusowo pod wezwaniem wspomnianej świętej. Kult 
św. Rity, patronki od spraw beznadziejnych i trudnych, bardzo rozpowszechnił 
się w powojennej Polsce. Także i ten relikwiarz zakupiono w hurtowni naczyń 
liturgicznych, produkowanych seryjnie. Powtarza on rokokowe kształty z górną 
częścią w formie wici roślinnej o obrysie owalu. Relikwiarz zwieńcza krzyżyk 
o ramionach zakończonych stylizowanymi splotami roślinnymi.  

Kolejnym już kielich z przeznaczeniem do kaplicy rekolekcyjnej, ufundowali 
Piekarze Regionu Gostyńskiego 15 sierpnia 2018 roku (kat. 22). W tym dniu 
od wielu lat podczas odpustu rolnicy i piekarze dziękują Najświętszej Maryi 
Pannie Wniebowziętej za żniwa i dar chleb. Podczas uroczystości święci się 
zaczyn na chleb, który przynoszą piekarze tutejszego regionu.  Ten kielich także 
wykonała firma krakowska „Uruszczak”. Posiada on półkolistą czarę zdobioną 
łacińskim napisem zaczerpniętym z Psalmu 116,13 „Calicem salutaris accipiam 
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Domini invocabo” (tłum. Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana). 
Formą nawiązuje on do naczyń romańskich. 

W 2019 roku Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu ofiarował do klasztoru fili-
pińskiego większych rozmiarów, gładką puszką na komunikanty. Posiada ona 
harmonijne proporcje oraz równoramienny krzyżyk na pokrywie. Rok 2019 był 
trudnym okresem pandemii Covid-19 na całym świecie. Także w Polsce nastały 
czasy niepewne, nacechowane lękiem przed groźnym wirusem, którym łatwo 
można było się zarazić. Pustoszały ulice, kościoły i inne miejsca publiczne. 
Puszkę na komunikanty przechowywującą eucharystię można uznać za symbol 
ludzkich lęków szukających ratunku w Bogu.   

Skarbiec klasztorny jest jakby złotniczym archiwum, dokumentującym prace 
duszpasterskie przy sanktuarium. W 2020 roku ofiarowano monstrancję zamó-
wioną w znanej nam już firmie poznańskiej Krzysztofa Bielińskiego i Piotra 
Holasa (kat. 6). Przeznaczono ją do kaplicy rekolekcyjnej w Domu Sługi Bożego 
Wawrzyńca Kuśniaka. Naczynie eucharystyczne fundowało Oratorium Świeckie 
w dziesiątą rocznicę swego założenia. Oratorium należy do jednych z licznych 
grup duszpasterskich prowadzonych na Świętej Górze. Część górna naczynia 
ma kształt ognistego krzewu, na którym wyryte są słowa „Ja Jestem”. Swoją 
formą obrazuje gorejący krzew, w którym Bóg objawił się Mojżeszowi na Górze 
Synaj. Dar Oratorium Świeckiego należy do takich dzieł sztuki, w których formę 
podyktowała nie tylko funkcja użytkowa, ale przede wszystkim treści ideowe. 
Można dla przykładu wymienić nierzadko spotykane w sztuce polskiej ambony 
w formie łodzi lub paszczy wieloryba, monstrancje w kształcie Drzewa Jessego 
oraz ołtarze w formie serca obrazujące idee Cor Jesu. Wybitny historyk sztuki Jan 
Samek takie dzieła trafnie nazwał Res Imagines, czyli rzeczy-obrazy. Monstran-
cja świętogórska należy właśnie do takich unikalnych dzieł sztuki obrazowej. 
Poprzez formę ognistego krzewu przywołuje ona wydarzenie starotestamentalne, 
które zyska swoje spełnienie w czasach Chrystusa. Pod postacią świętej Hostii 
objawia się Bóg Prawdziwy. Ten temat ikonograficzny funkcjonował w sztuce 
średniowiecznej, a zyskał duże wzięcie w czasach nowożytnych. Przykładem 
jest monstrancja wykonana około 1700 roku z dawnego kościoła Benedyktynek 
w Sandomierzu. Puszkę na hostię już nie otaczają promienie ale płomienie ogniste. 
Ażeby nie było wątpliwości znaczeniowych, artysta na wstędze pod płomieniami 
umieścił napis z Księgi Wyjścia dotyczący krzewu ognistego, który w polskim 
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tłumaczeniu brzmi: „ I ukazał mu się Pan w płomieniu ognistym z pośrodku 
krzewu i widział, iż krzew gorzał, a nie zgorzał”. 

We wspomnianym wyżej roku 2020 została oddana do funkcji liturgicznej kaplica 
w nowym domu rekolekcyjnym Sługi Bożego księdza Wawrzyńca Kuśniaka. 
Oprócz innych sprzętów koniecznych do sprawowania celebracji liturgicznej, 
wspólnota filipińska ufundowała kielich, puszkę na komunikanty, kustodię 
i tabernakulum. Kielich i puszka powstały w poznańskim zakładzie złotniczym 
„Dobski&Dobski” (kat. 23, 26). Naczynia należą do przykładów sztuki współ-
czesnej, poszukujących nowych rozwiązań formalnych, odpowiadających este-
tycznej percepcji dzisiejszych odbiorców. Stopy mają kształt trzonu zwężającego 
się ku pierścieniowi. Trzony wykonane w technice odlewu, zdobią półplastyczne 
symbole eucharystyczne - ryby, winna latorośl i bochenki chlebów. 

• • •
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ZAKOŃCZENIE

Przedstawiona w pracy historia fundacji świętogórskich odzwierciedla dzieje 
sanktuarium i ludzi z nią związanych. Jej początki sięgają 1468 roku, kiedy to 
dziedzic miasta Piotr Borek-Gostyński wraz z mieszczanami postawił ku czci 
Matki Boskiej kaplicę. Nie znamy wyglądu kaplicy ani obiektu kultu maryjnego. 
Dopiero po uznaniu cudowności miejsca przez władze kościelne w 1512 roku, 
kolejny dziedzic miasta Maciej Borek-Gostyński fundował w 1513 roku kościół.  
Ten kościół już znamy. Został namalowany na cudownym obrazie Matki Boskiej 
z 1540 roku.  Z XVI wieku zachowały się do dzisiaj trzy obiekty kultu – obraz 
Madonny, drewniana figura Pieta oraz drewniana figura Chrystusa Ukrzy-
żowanego. Nie znamy fundatorów ani autorów tych dzieł. Znamy natomiast 
w dużej mierze fundacje poczynione dla tych świętogórskich świętości. Święta 
Góra stała się sławnym sanktuarium maryjnym ściągającym pielgrzymów nie 
tylko z Wielkopolskim, ale także z pobliskiego Śląska i Pomorza. Sercem kultu 
stał się cudowny obraz Madonny, obdarzonej tytułem Świętogórskiej Róży 
Duchownej. Nie sposób omawiać fundowane dzieła sztuki nie uwzględniając 
kontekstu religijnego. To w pierwszym rzędzie przyczyną ich zaistnienia była 
głęboka religijność i miłość osób przybywających na Świętą Górę. W historii 
fundacji najznamienitszą postacią był Adam Konarzewski. To on zainicjował 
fundację świętogórską i stworzył fundamenty materialne dla dalszych poczynań. 
Równy mu ofiarnością i duchem, ksiądz Stanisław Grudowicz, stworzył duchowe 
fundamenty zakładają w 1668 roku na Świętej Górze Kongregację Oratorium św. 
Filipa Neri. Odtąd te dwa nurty fundacyjne, duchowy i materialny, połączone 
ze sobą płynęły razem przez wieki. Każdy wiek pielęgnując dawne wartości, 
dodawał nowe. Nie sposób tu pominąć hojność i wspaniałomyślność trzech Pań 
z „Familii Fundatorskiej”, które kontynuowały dzieło zapoczątkowane przez 
Adama Konarzewskiego. Do tych osób należała żona Adama, Zofia Konarzewska 
z Opalińskich, jego synowa Teofila Konarzewska z drugiego małżeństwa Wiśnio-
wiecka oraz wnuczka, Weronika Mycielska. Zapisy kronikarskie pozwoliły nam 
zapoznać się z innymi darczyńcami wielu cennych obiektów, które do dzisiaj 
pozostają świadkami ich pobożności i hojności. Można tu wymienić Helenę 
Rogalińską z Tworzyjańskich, fundatorkę wielkiego ołtarza, Zofię Gorzeńską 
z Gruszczyńskich, fundatorkę ołtarza św. Antoniego i św. Jana Nepomucena 
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oraz Michała Kochowskiego z Górzna fundatora ołtarza Matki Boskiej Bolesnej. 
Wiele fundacji pozostaje anonimowa nie tylko z uwagi na brak dokumentów, 
ale z woli samych ofiarodawców. 

Historia skarbca świętogórskiego poprzedzająca czas założenia Kongregacji 
Oratorium jest nam mało znana. Zachował się tylko jeden dokument, sporzą-
dzony przez Franciszka Wolskiego w 1667 roku, wystawiony z okazji wizytacji 
kanonicznej. Wizytator bardzo obszernie i wnikliwie odnotował stan skarbca. 
To dla nas bezcenny dokument. Już wtedy skarbiec kościelny w tym niewielkim 
i oddalonym od miasta kościele był wielce zasobny. Przede wszystkim znajdowała 
się tam bardzo duża ilość srebrnych wotów. To one świadczą o cudowności miejsca 
i dużym ruchu pątniczym.  Po objęciu Świętej Góry przez filipinów, dokumentów 
pozwalających na zapoznanie się ze stanem skarbca, też nie zachowało się dużo. 
Dysponujemy tylko jednym inwentarzem sreber kościelnych z lat 1767-1788 spi-
sanym przez księdza Mariana Sobockiego i księdza Andrzeja Zielentkiewicza. 
Oprócz licznego sprzętu liturgicznego, odnotowano tam pokaźną ilość srebrnych 
wotów, niekiedy podając nazwiska ofiarodawców. To też świadczy o żywotności 
kultu. Wiedzę o zasobności skarbca w dużej mierze przekazał ksiądz Kasper 
Dominikowski w kronice pisanej w latach 1827-1836. W jego kronice nie ma 
żadnego inwentarza sreber kościelnych, ale odnotował liczne fundacje i oko-
liczności ich powstania. Jego zapisy są niezwykle cenne, ponieważ korzystał 
z dostępnych mu dokumentów, które w znacznej ilości zaginęły. Niektóre z nich 
przepisał i zamieścił na końcu swej kroniki. Dla badaczy dziejów Świętej Góry 
pozostaną na zawsze niezastąpionym źródłem poznania. Niektóre fundacje 
XX-wieczne i współczesne poznajemy z zapisków kronikarskich, protokolarzy 
Sesji Generalnych odbywanych przez wspólnotę filipińską i rozproszonych zapi-
sów sporządzanych w testamentach i aktach donacyjnych. 

 Pomimo licznych kataklizmów, wojen, kontrybucji i kradzieży skarbiec święto-
górski może poszczycić się wieloma dziełami sztuki, które dają najlepsze świa-
dectwo o wysokim kunszcie artystycznym i wyczuciu estetycznym fundatorów. 
Dzieła sztuki złotniczej zamawiano w pierwszorzędnych środowiskach takich 
jak Gdańsk, Wrocław, Poznań, Warszawa i Akwizgran. Nie sposób pominąć 
tu świętogórskich augsburgianów, czyli dzieł wykonanych przez mistrzów 
z Augsburga. Należą tu dwie rokokowe monstrancje Emanuela Drentwetta oraz 
przedstawienia anielskie w przepięknym tabernakulum, powstałym we wrocław-
skim warsztacie Tobiasza Plackwitza młodszego. Tabernakulum jest nie tylko 
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drogocennym, ale nade wszystko wykwintnym dziełem sztuki złotniczej, które 
może rywalizować z najlepszymi tego typu zabytkami występującymi w sztuce 
zachodnioeuropejskiej. Wspomnieć tu można o znakomitych lichtarzach zamó-
wionych w warsztacie gdańskiego złotnika Hieronima Holla oraz o kadzielnicy 
i muszlowej łódce na kadzidło, wykonanych przez złotnika poznańskiego Got-
tloba Fiedlera. Skarbiec klasztorny przechowuje także dzieła wybitnego złotnika 
warszawskiego Wiktora Gontarczyka. W pierwszej kolejności wymienić należy 
przepiękne złote korony, zdobione wytworną biżuterią dawna i nowszą, sprawione 
do cudownego obrazu Matki Boskiej. Tenże mistrz warszawski wykonał na spe-
cjalne zamówienie filipinów misterną monstrancję i relikwiarz św. Stanisława 
Kostki.  Z dzieł sztuki współczesnej pierwszorzędne miejsce zajmuje kielich 
wykonany przez brata franciszkanina Mariana Jastrzębskiego, upamiętniający 
wybór na Stolicę Piotrową kardynała Karola Wojtyłę. Niemniej znakomitym 
dziełem współczesnym jest relikwiarz na partykuły św. Charbela, powstały 
w pracowni wielce utalentowanego Piotra Garstki z Szymanowa. Z przykładów 
sztuki hafciarstwa przedstawiono z przebogatego zespołu szat liturgicznych, tylko 
nieliczne przykłady orantów barokowych. Czołowe miejsce zajmuje karmazynowy 
ornat z fundacji Adama Konarzewskiego oraz złoty ornat fundowany przez jego 
żonę, Zofię Konarzewską. W katalogu uwzględniono także wota, jako materialne 
świadectwa cudowności miejsca oraz nieliczne dzieła sztuki malarskiej i grafiki. 

Do skarbca klasztornego napływały fundacje kosztowne takie jak srebrna 
sukienka na cudowny obraz i aplikacje na słynące łaskami wizerunki, mon-
strancje, kielichy, puszki na komunikanty i relikwiarze. Do dzisiaj przetrwały 
w świętogórskim skarbcu liczne ślady dawnych i współczesnych fundacji. To one 
są świadectwem historii i czcigodnymi pamiątkami ciągłości kultu religijnego, 
który jest dalej żywy i trwa pomimo różnych przeciwności losu. Współczesne 
fundacje są najlepszym świadectwem żywotności świętogórskiego sanktuarium.  
Skarbiec klasztorny nie jest martwym zbiorem dawnych pamiątek, ale żywym 
organizmem, który mając swoje korzenie w przeszłości, otwiera się na przyszłość.       

• • •
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ANEKS I
Testament Adama Konarzewskiego  

z 4 lutego 1670 roku pisany w Zdunach1.
Testament mój własny de Data 4 die Februari, Roku Pańskiego 1670 z Zdunach 
napisany, a potem podczas Sądów Świętojańskich Xięgami Grodzkimi Poznańskimi 
roborowany tegoż Roku. Melior et iactura substantia, quam iactura conscienta. 
Exemplarz ten dostateczniejszy, niż pierwszy, z którego ten powtórnie correctius 
przepisał, dla tego że nieco przydać w nim powtórnie potrzeba było po niespo-
dzianej niektórych rzeczy odmianie, jako to na samym końcu aperte patet. Panie 
Boże mój i wszystko moje! Tobie ja się oddawam, nie opuszczaj mnie. Sub Tuum 
presidium confugio Sancta Dei Genitrix. Nam te non negante, Filius nihil negat. 
Subvenite Sancti Dei et ecce enim in Celo Testis meus et conscimus meus in 
excelsis Job. Cap. XV, Verbosi amici mei. Oto na niebie świadek mój  który wie 
o tem, co jest na wysokości. Sławni Przyjaciele moi, dotrzymajcie mi słowa, bo on 
wie o tem. Żono i Dziatki zostawuję wam testament mój, to jest Wolę ostatnią, 
którą z wiadomością naprzód Boską, a potem też tak wiecznych jako i doczesnych 
przyjaciół moich, przy dobrym jeszcze zdrowiu i baczeniu ku czci i chwale Bożej 
postanowił. Dla ułacnienia wszelakich trudności, które pospolicie bywać zwykły 
z defektu wyraźnego Testamentarza, dla czego raczej krótko i do wyrozumienia 
zdało mi się dysponować temi rzeczami, których mi szczodrobliwy Stwórca mój 
i Dobrodziej do używania i szafunku pozwolił oraz też łaski swojej i światła dodał, 
ażebym z Dóbr sobie do czasu od niego powierzonych, dobrze wprzód rachunki 
wszystkie pokonigował, niżeli mu je oddawać przyjdzie, a długu żadnego nie 
zaciągnął, którego by potem samą tylko duszą wypłacać przyszło. Niech będzie 
za tę niepojętą dobroć i Opatrzność swoją na wieki wieków błogosławiony. 

Bacząc tedy dwojakie być dobra moje z łaski Bożej, jedne duchowe i wieczne, 
których się tu nikomu niedowstanie, drugie zaś doczesne, o których zwyczajnie 
największy kłopot bywa, oboje z miłości Pana mego tak rozporządzam. Duszę, która 
rękojmią tego zapisu była doczesnego i czego Panie uchowaj, jeśliby co z obrazą 
Boską było, ona za to odpowiadać powinna, w ręce Zbawiciela mego, dla mnie 
grzesznika ostrymi na Krzyżu gwoźdźmi przybite oddawam i zapisuję. Przyjmij to 
Przedwieczna Mądrości dzieło, dla któregoś z nieba zstąpić, Człowiekiem okrutnie 

1 Dominikowski, Dopisy XXXIV, s. 71-83. 
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umrzeć raczyła. Nie odrzucaj od siebie Wszechmocna Miłości usilnej kiedyś zabawy 
twojej która tak wiele już przeszłych wzięła wieków, nabrała kosztów, a mianowicie 
Przenajświętszej Krwi twojej i Ciała Przenajdroższego stawszy się towarem i strawą 
i lubo najniegodniejszą w Kościele Twoim Świętym Katolickim Rzymskim cząstką, 
to jest, najmilszej Oblubienicy Twojej lichym wprawdzie ale własnym i prawdzi-
wym Potomstwem. Z której nadziei i konfidencyi lubo marnotrawny, przecież Syn 
wracam się do najłaskawszego i najmiłosierniejszego Ojca, idę ochotnie z Ciała mego 
na głos powołania Twego. Synu jedyny Boski, kontentując się doskonałą z każdej 
miary wolą Twoją cały się na jedną tylko łaskę Twoją zdaję. Ty albowiem najlepiej 
jako Bóg widzieć możesz ludzką ułomność moją. Ty najbardziej jako człowiek nad 
nędzą moją politowanie mieć będziesz. Ty wybaczysz to, com zgrzeszył, za coś Ty 
umarł, w czym ja przewinił, toś Ty wypłacił, to co mnie odpowiadać potrzeba, to 
u Ciebie w ręku, będziesz mógł przebaczyć, opuścić i darować: będziesz li chciał, 
gdy sobie przypomnisz, na coś mnie stworzył, odkupił, powołał, a tak wielkimi 
napełnił darami i dobrodziejstwami, tak że nie apelluję do Sprawiedliwości Twojej, 
abym miał sobie cokolwiek zasłużonego u Ciebie pretendować, bo mnie tego wstyd, 
tak że słowa przemówić nie mogę i owszem, piekła się boję za grzechy moje, bom 
na nie nieraz zarobił, ale tysiąc razy, ale tylko do miłosierdzia twego, miłości 
i dobroci, w których wszystką moją pokładam nadzieję. Podpisz Panie i zapieczętuj 
bliznami rąk Twoich napisany Krwią twoją Przywilej Zbawienia mego, a rozkaż 
co prędzej wydać mi go z Niebieskiej Kancelarii Twojej. Niech będę zatrzymany 
do usługi Twojej, chyba żeby się inaczej podobało Najświętszej Woli Twojej, którą 
się cale kontentuję. 

Po tym zapisie następują uczynki wszystkie, albo sprawy moje między którymi, 
ledwie co znajdzie się dobrego, okrom wiary statecznej, nadziei mocnej, a miłości 
chciwej wprawdzie ale nieskutecznej. Jedne albowiem są przeciwko Bogu, za które 
jako najbardziej mogę, żałuję. Drugie przeciwko mnie samemu, któremi się tak 
brzydzę, żebym wolał w piekle być na wieki, aniżeli gniew Boski na sobie nosić, 
żem je kiedykolwiek popełnił. Trzeci przeciwko Bliźniemu, z których każdego 
pokornie przepraszam, wzajemnym sposobem, każdemu z nich szczerze odpusz-
czam i za nich, lubo też i do tych czas nieprzyjaciółmi mymi zostają. Boga proszę, 
ażeby im wespół ze mną wszystkie winy i urazy odpuścić łaskawie raczył. Inszych 
nie wspominam łask i darów, które mi Pan Bóg z łaski swojej uczynił, bo jakom 
ich był niegodnym, tak też nie miałem ich i często nie chciał użyć, w czym najbar-
dziej winę moją i ułomność, złość, upór i niedoskonałość wyznawam. Panie nie 
sądź mnie wedle Sprawiedliwości Twojej, ale według nieskończonego miłosierdzia 
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Twego, bo w Tobie jedynym nadzieja moja. Na ostatek ciało to mizerne luboć nie-
godne, żeby je tu wspomnieć, bo mi nieraz do obrazy Boskiej przyczyną było, atoli 
jednak niech je ziemi oddadzą bez wszelkiego kosztu i wymysłów, trzeciego dnia 
w dół z nim można by rzecz, tam je pochować, gdzie je Bóg za grzechy roztrąci, 
dając znak, że się w złości opamiętało i do Boga, gdy łagodnie nie chciało, ostro 
przynajmniej i surowo z musu się nawróciło. 

To rozporządziwszy, co się na nic nikomu nie zejdzie, a na czym wszystko moja 
szczęśliwość zawisła, przystępuję do drugich Dóbr, to jest: doczesnych Dyspozy-
cyi o które między krwią a ciałem gra idzie. Naprzód tedy, nikomu krzywdy nie 
czyniąc, jako jej sam mieć nie chcę: lubo to już zapisami warowano, przecież i tu 
przypomnieć nie zawodzi. Małżonka moja na całej Szkaradowskiej i z Dłonią 
Majętności, z samej słuszności ma oprawę, która się ściąga z dobrego mego afektu 
i na Tuliszków, Piętno, Szubin, Pinsk i Turzyn i na to, jeślibym jeszcze żyjąc 
wkupił także dożywocie super cadem Bona, lubo u Ichmościów, a mianowicie 
u Jegomości Pana Starosty Szremskiego potior jeszcze pars posagu zostawa. Taż 
jest najpierwsza, si statum non mutaverit, Dziatek moich Opiekunką, Matką 
i Dobrodziejką. Rozumiem, że gdy jej na to zasługiwać będą umiały, nie odrzuci 
ich od siebie, proszę jednak o to najbardziej: aby im pysznego i dwornego, które 
by z pokorą, cichością, i pobożnością złączone nie było, wychowania nie dawała, 
by jej zaś Pan Bóg na nich że samych nie skarał jawnie. Które ja w Opiekę Boską, 
przyczynę i obronę Najświętszej Matki i Świętych ich Patronów i Przyjaciół odda-
wam, dobra bez wszelkich ciężarów zostawając; albowiem po Nieboszczku Ojcu 
moim te tylko długi zostają. Na Chociszewcach do Świętego Idziego do Krobi 
flor. 400 cum Provisione per sex. Na Kołaczkowicach tamże do kościoła flor. 
1000 cum Provisione Eclesiastica. Także do Częstochowy na Lampę flor. 2000 
cum simili Provisione. Na Skoraszewicach Pannie Gorzyńskiej flor. 1000. Z tego 
ma być kwit, nie wiem na których Księgach, provet advivi sed sub dubio. Panu 
Janowi Skoraszewskiemu flor. 3000 cum Provisione. O więcej dobrem sumieniem 
nie wiem. Prawda to, że się z Thumu z Poznania pewnych grzywien upominają 
Księża i szpital także Pempowski, ale o to Ekwitorów patrzeć trzeba. Po Nie-
boszczyku Stryju moim i Dobrodzieju te znajdują się długi. Na Kluczewie flor. 
5000 cum Provisione per septem Ojcom Karmelitom Bosym Poznańskim. Tymże 
na Górce Macierzystych Dóbr zapisanych, o które pozywają Sukcesorowie, jeżeli 
nie wygrają flor. 7500. Znajdują się z Bodzewka i Kluczewa niektóre grzywny 
do szpitala do Kościana, do Fary Poznańskiej i do kościoła tamże Tomskiego, 
od których w pudełku blaszanym w Kapliczce na Szafie są Rekognicje gdy 
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co odbierali i Kwity dawali. Krom tego, o żadnym długu nie wiem, chyba żeby 
zasług czyich, co się znalazło, o co proszę, aby było zapłacone, gdy się pewnie 
jakiego długu dowiecie, mianowicie w Kluczewie trzeba by się tam z niektórymi 
porachować. Po Nieboszczku Wuju moim Panu Kaliskim wszystkim z łaski Bożej, 
co na mnie przychodziło, popłacił długi, tylko co od Budoniemu przychodzi dać 
flor. 750 com Provisione. Pan Walęcki nie wiem czy słusznie się upomina, jużem 
ja na to w nadzieję słuszności naznaczył mu te flor. 1200, które mi jeszcze przy-
chodzą na Spławiu, więcej nie wiem, czy dobrem Sumieniem wziąć może lubo i to 
pod wątpieniem. Czynsz z Orbanowa, o który nas jako Exekutorów pozywają, ma 
być przeniesiony na Spławie Pana Wojewody Poznańskiego, lecz te wszystkie prawa 
z dworem w Pogorzeli zgorzały. Do zniesienia Wyderku z Mikołajewa Panu Wojewo-
dzie Poznańskiemu ja nie należę, bo mi długów z Rejestrów nic nie ubyło. Jejmości 
Pani Cześnikowej kilka tysięcy ubyło, niechże się tam Ichmoście ze sobą porachują, 
któż im kazał w takie zachodzić prowizje. Jest też sprawa moja z Ichmościami pro 
Evictione do Trybunału, ponieważ i mnie Dłużnicy Ichmościów kładą w Pozwy, 
także i o wydział lasu na Pogorzeli. Toteż wiedzieć nie zawadzi, że komu ja z mojej 
strony zapłacił, od tego zaraz nie tylko kwit, ale i transfuzją otrzymał, abym tym 
bezpieczniej Imieniem ich w dobrach tych dobrze i drogo o kupionych wiedział. Krom 
tedy tego, co by na mnie przychodziło, i o jednym halerzu na tych dobrach nie wiem. 
Moich zaś własnych długów, których bym zaciągnął, okrom zasłużonego czeladzi 
do porachowania się z niemi, o czym wszystkim wie dobrze Małżonka moja i wiele 
inszych, nie wiem i o jednym Kwartalniku, tylko co na Tuliszkowie coś zatrzymanego 
Xiędzu Proboszczowi za mojej dzierżawy z samego Wielopola. 

Fundacja albowiem żadna nie jest ode mnie przyjęta, ani do niej należę. Zostawa 
tam jeszcze na tychże dobrach ode mnie zaciągniona suma Jejmości Pani Cheł-
mickiej flor. 15,000 Orginału, od której tylko za pierwszy oddałem Jejmości 
Provizją per decem od sta. Na tak tedy summy zniesienie mam z posagu Mał-
żonki mojej także właśnie flor. 15,000 Orginału u Jegomości Pana Szremskiego 
Starosty, bona Conscientia powinna by Jegomości za mnie Provizje zastąpić, 
bo to własna Małżonki mojej Ojczyzna, a każdy swego potrzebuje, zwłaszcza 
kto wiele ma rozchodów według stanu swego. Co wszystko dawam na Boga, 
a sumienie i łaską Jegomości. Te jednak drobne czeladzi dłużki i ostatki Provizyi 
Kościelnych proszę, jako najprędzej pooddawać, wszak z łaski Bożej jest z czego. 
Pani Wicińskiej i Panu Chrzanowskiemu dać za zasługi kontentacją, ale i oni 
niech się z Sumieniem porachują, co mają wziąć. Panu Gierzcie także ma się 
coś być winno, jeżeli sobie nie wybrał. Za Nieboszczyka Pana Sebastiana, trzeba 
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w Pempowie albo dwa małe Ołtarzyki, albo jeden większy i Kazalnicę kazać 
pozłocić, mianowicie Szkaplerza Najświętszej Panny, także Świętej Jadwigi 
Ołtarz za Nieboszczyka Pana Jana Stryjecznego mego duszę, pozłocić potrzeba. 
Świętego Fipippa także i Świętego Krzyża po Nieboszczku Xsiędzu Kochaniuszu 
w zgubne imię Wołoskich Szelągów Xsiędza Plebana Domachowskiego, na których 
powiada, że stracił, na które pozłoty naznaczam tę summę flor. 800 w dobrej 
monecie, którą mi wina Pani Sieniucina o czym wie dobrze Pani moja. Co mnie 
zaś drudzy winni i to wyrażam. Gądecka w Wieliwsi po małżonku swoim flor. 
1000. Sukcessorowi Pana Adama Koszuckiego flor. 1000 na zapisy ciż Panowie 
Koszutcy po Panu Stryju flor. 600 na Recognicją. Sukcessorowie Pana Stani-
sława Słoneckiego plus minus na zapis flor. 500, z ostatka ich trzeba kwitować. 
Pan Stanisław Choiński flor. 1200 a kwitować go trzeba z summy flor. 4000 
i reszta posagu Pani mojej o czym wyżej u Jegomości Pana Starosty Szremskeigo. 
Przypomnieć i tu mogę Opiek Stryjecznego mego, z którego rachunki ręką moja 
podpisane są w żelaznej skrzyni w lamuzie. Co się pierwszej tknie trzechletniej 
Arendy, to się już dotychczas, gdy to piszę, wszystkie skończyły i pieniądze na jego 
potrzeby już się też wydały, tak że mu ode mnie nic nie przychodzi, okrom com 
wziął na potrzebę moją ze trzech set Dukatów, sto pięćdziesiąt z jego skrzyni 
przy jego Srebrze, te  mu albo z moich własnych odłożyć, albo też są praw koni, 
co się za nie kupiły, Kasztanowaty i Wilczaty, jeżeli zechce, niechże je w tym 
weźmie lub je sprzedawszy, oddać na swe miejsce te pieniądze: wie o tem Pan 
Maciej Wilkoński. Srebro jego w Skrzyni – kobierców dwanaście. Cena, to jest 
Połmiski, o czym wie Pani moja, zostawają przy mnie. Księga Zapisów i inszych 
kilka Historyków pod Ołtarzykiem w kapliczce, drugie rzeczy nietykane są 
zamknięte w Lamuzie w Konarzewie. Rekognicje zaś od dłużników są u mnie 
w szafie w kapliczce nieobwinione i jeżeliby jednak w tych tam moich rachunkach 
jemu należących, miał się jaki znajdować mankament, za to mu daruję mój 
Kontusz jeden grzbietowy rysi, takoż szablę moją bez kamieni złocistą i siedzenie 
purpurowe i hebanowych pistoletów parę i u stada czterech Zrzebców, których 
sobie wybierze. Ostatek nich mi wybaczy, wszak mu wszystkiego dobrego życzył 
i życzę. Koń także jego własny zostawa do tych czas między moimi własnymi 
końmi: o nie bardziej nie proszę: jako o Siostrę, aby się nie poniewierała, może 
jej albo Pani moja z łaski, albo Pani Radzewska z miłości aż do postanowienia 
od siebie nie puszczać. 

Brat też, aby jej krzywdy nie czynił i jako Siostrę kochał, w ostatku niech się boi Boga, 
by go za nią nie skarał, jeśliby o nią nie dbał, także i o tę przyrodnią, którą życzyłbym 
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dać do Klasztoru do Panny Ciotki. Z tej zaś powtórnej Arendy trzechletniej, która 
wynosi summę flor 20,000 także się zaczęły Rachunki i wydał się już z tej summy 
na Defalki, Załogi podanych i insze Expensa plus minus cztery albo pięć tysięcy, 
reliquum przy mnie zostawać będzie, z czego Sukcessorowie moi rachować mu 
będą powinni, ja to zeznawam co mi Sumienie każe. Kontrakty i Inwentarze 
z moimi wespół ratione tych tam dóbr, są wszystkie przy mnie. Notandum i to, 
z tej powtórnej Arendy Rachunki są ode mnie położone na jednymże w Skrzyni 
żelaznej Rejestrze, z Rachunkami Arendy przeszłej, którymi tam niektóre Expensa 
trzeba będzie de novo przydać. Błaszkowski także pretenduje sobie flor 100 Zasłu-
żonego, luboć na to niewinny Harłubowski zabrał, i on też potem odstawszy był 
w Wziąchowie na chlebie moim, atoli jednak ukontentować go. Wolę mieć krzywdę, 
niż ją czynić, toż mówię i o Dworników, także i o tę drobną Czeladź, nieodwłóczyć 
z nimi rachunków a popłacić im. Zdżarskiego rozumiem, że niewinnie i niesłusz-
nie Pan Grabowiecki turbuje, wysłuchać go było pierwej rachunków, a potem go 
sądzić, toby było dobrze, ale tak niegodzi się zaprawdę. Inwentarze na swoich 
miejscach niech zostaną, także i stado do upodobania, gdzie mu najlepiej będzie 
plażyło. Cugowe wszystkie konie przy Pani mojej niech zostaną i z Karetami 
i innemi wozami, okrom czterech koni białych, które na fabrykę kościelną obracam 
do Gostynia. Konia zaś siwego jezdnego Panu Maciejowi Wilkońskiemu z siedze-
niem zielonym z łaski daruję, także i uzdeczkę jedną srebrną. Szymańskiemu zaś 
rządzik biały srebrny a uzdeczką Domarackiemu. Insze rzędy Usarskie, rządzik 
także złocisty. Szable, Kancerze oprawne Srebra stołowe, obicia, czego wszystkiego 
Rejestr jest przy Pani mojej ręką moja podpisany, niech zupełnie zostaną dzieciom, 
czego póki pobaczy Pani moja, używać będzie mogła. Inszych domowych nie 
wyliczam drobiazgów, na których ma dożywocie, niech trzyma jako Matka. Co stronę 
szat moich, mianowicie guzów Diamentowych dwojga i Rubinowych trojga, Tur-
kusowych jednych, pomniejszych Rubinowych jednych osiemnaście, drugich 
dwadzieścia cztery, trzecich z Szmelcem pięciu, o których wie Szymański, także 
i Koralowych kilkadziesiąt, te Dzieciom, jeżeli Synowie będą należą. Futro Sobole 
Pani daruję. Ogonkowe i Pupkowe Teresi się zejdzie. Grzbietowych i nóżkowych 
dwoje dzieciom się niezepsują. Sobolkowe podlejsze Teresie stryjecznej mojej daję. 
Wierzch od niego Szkarłatny Szymańskiemu daruję, także Sukienny Popieliczy 
kontusz i Lisi Sukienny i Żupan rożany. Łużko Atłasowe i cokolwiek Starzyzny 
inszej. Wierzchy bławatne wszystkie do Gostynia na Apparaty odkazuję, jeżeli 
się nie mylę, Aksamitnych pięć, lamowych jeden. Co stronę Żupanów, zielony 
Szymańskiemu a czarny Domarackiemu cedat. Izabelkowy tamże do kościoła 
a guziki granacikowe jako i drugie dzieciom niech zostaną. Xiąg cokolwiek jest 
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oddać Ojcom do Gostynia. Obrazki nabożne nich się dzieciom dochowają. Wszystkie 
Relikwie, które Ojcom moim pod Gostyń oddać wcale. Wyraźnie jednak napomi-
nam i Obliguję, aby Skrypta Pana Andrzeja ś.p. Stryja mego, które ma Xiądz 
Dyliński pilno zachowane były i kosztem Dziatek moich do druku podane, także 
na Grób jego aby nieodwłocznie sprawiony był kamień. Nagrobku także Niebosz-
czyka Pana Wojciecha, aby dokończyć i tam go postawić gdzie leży, na którymem 
zadał flor. 700. Co się tknie Pismów moich, wszystkie proszę popalić. Wiersze tylko 
Polskie Bratu Mateuszowi daruję do Gostynia. Obraz mój domowy Najświętszej 
Maryi Panny niech się sukcesją dla obfitych łask, którychem po min wielokroć 
doznawał, dostanie Małżonce mojej, a po niej Synowi, jeżeli mi go Pan Bóg uchowa, 
albo Córce, jeślibym tym czasem tego nie wykonał, co o nim myślę: albo też Pani 
mojej do serca nie podał Pan Bóg co z nim czynić. W ostatku Żono! Jeżeli to sobie 
u Boga zasłużysz, albo mu się to podoba przez Cię wykonać, za czasem obaczysz, 
co się z nim stanie. To albowiem Pani ma mieć sług swoich, lecz czas i godzina 
jego jeszcze nie przyszła, na Ozdobę i Chwałę jego nie naznaczam niczego, 
bo lubobym wam to wypisał, nie chcielibyście tego zrozumieć. Boże ty sam wiesz 
i ty Panno i Matko, kto Cię wysławiać godzien będzie i kogo ty sama na to obierzesz 
dla wiecznego jego Zbawienia. Życzyłbym jednak aby mu do czasu dla tem więk-
szej uczciwości w Ogrodzie Kapliczkę postawić, aby się tem częściej Msza Święta 
przed nim odprawowała, i ten Ołtarzyk, na który już jest Abrys, co prędzej spo-
rządzić, proszę sobie tego nie lekceważyć. Obraz Salwatora pierwszemu podobny 
– Ojcom na Korytarz w ołtarzyk do Gostynia oddać. Obraz na Blasze najświętszej 
Panny po Nieboszczku Panu Andrzeju Stryju naszym za skarb Teresi odkazuję. 
Obraz Bolesnego Pana Jezusa po nimże nich do Łopienna do kościoła oddadzą 
i do tego, kto się z ufnością ofiarować będzie, nie zawiedzie się. Insze wszystkie 
w domu niech zostaną, byleście ich nierozfurmanili. Ten Obrazeczek na blasze, 
który z sobą Imć Xiądz Smoszewski miał w Rzymie, niech go nazad odbierze, 
daruję mu go. Krzyżyków Karawackich jak klejnotów ochraniajcie. Prawa stare 
są w skrzynce na Lamuzie, teraźniejsze w żelaznej skrzyni tamże przy Konarzew-
skich Rejestrach. Kontraktu z Xiędzem Plebanem Szkaradowskim pod błogosła-
wieństwem moim nieodmieniać, nich to dostanie się Kościołowi, com mu 
naznaczył. Do Pempowa dla Xiędza do Szkaplerza daruję wiecznymi czasy rolę 
jedną na Krzekotowicach, a drugą także kmiecią tamże na drugiego Xiędza 
do Ołtarza za Umarłe. Plebanię Skoraszewską dla Boga do Pempowskiej przyłą-
czyć z tą kondycją, aby tam osobnego Xiądz Pleban chował Kapellana. W Tulisz-
kowie roli puszczonej do Bractwa Anioła Stróża, jako Imci Pan Wojewodzie 
rozporządzi, nie bronię, Byle był w Kościele taki porządek, jako i w Plebani. Szpital 
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w Szkaradowie na starej Plebani zbudować i roli cokolwiek do niego nadać. 
Szpital Pempowski Xiędzu Plebanowi oddawam w opiekę, bo jest go, byle oddano, 
z czego restaurować. Pan Bóg mu tę pracę sowicie nagrodzi w niebie. Aże mu 
się za Spoliaty coś winno, sprawić mu proszę parę sukien dobrego sukna i pod Rewe-
rendę lisy, daruję mu także co lepszą Czapkę sobolową. Imci Xiędzu Grudowi-
czowi odkazuję kołdrę po Nieboszczku Panu Andrzeju Stryju moim, o której 
wie Szymański i zawieszeń dwoje z kamieniami, jedno na Obraz Najświętszej 
Panny, a drugie na Obraz Świętego Filippa, które są przy Pani mojej, tak sza-
firowy pierścień jako Proboszczowi Kongregacyi i zegarek excytarz jako Przeło-
żonemu. Te dwieście złotych dobrej monety, na które jest zastaw Imci Pana Jana 
Radzewskiego, bo ostatek, to jest sto Talarów Konarzewskim za perły należy, 
dawam na ołtarz Świętego Filippa do Gostynia taki, jaki teraz w tych złomkach 
być może. Te drobne dłużki wzwyż mianowane, co mi je winno, także i z tem, 
co mi się z posagu Nieboszczycy Pani Niemojewskiej Ciotki naszej na Potarzycy 
okroić może, gdy się powyciągają, podzielić między potrzebniejsze Konwenty 
Bernardyńskie. Pannie Ciotce u Świętej Klary jeszcze na ten rok przychodzi z Kona-
rzewa flor. 40. Za Duszę Panny Barbary dla Boga potrzeba dobrze uczynić. Ten 
Szkaplerz i Relikwiarzyk, com ja go na sobie nosił, niech dzieci po mnie wezmą, 
także i ten w Kapliczce, co jest w nim Panna Najświętsza wielkie Dziadowskie 
Nabożeństwo na pamiątkę. Tu już zapomnieć nie mogę Ojców Karmelitów 
Bosych Świętego Józefa, na którego małego Chóru wystawienie trzechletnią 
z Gorki i z Srok intratę, to jest flor. 12.000 okazuję. Drugą zaś znowu trzechlet-
nią intratę z tych dwóch Wsi, to jest także flor. 12.000 Karmelitom Bosym 
Poznańskim, gdzie dzieci moje miłe Anusia i Józefek z błogosławioną Matką 
moją Barbarą odpoczywają na Kościółek Najświętszej Panny czysto Narodzonej 
naznaczam. Nie wielka rzecz te sześć lat, miłe dzieci, wszak wiecie, że Jałmużna 
nigdy nie umniejsza dostatków. Obiecałem także temuż Świętemu Józefowi Ornat 
na tolecie białym, haftowany złotem, podobny Stryjowskiemu Czerwonemu 
i sześć lichtarzy srebrnych, i to mało, choć roku na to dołożycie, czemu wszyst-
kiemu ty Zosiu możesz dosyć uczynić, bylebyś chciała, bez wszelkiego kłopotu, 
nie mając prawie na kogo zbierać, a mając dosyć. 

Czternaście set złotych, które mi winno na Smolicach, przekazałem Ojcom Ber-
nardynom na restaurację Konwentu Kobylińskiego i już odebrali ode mnie zapis, 
byle im je co prędzej oddano. Zaraz po mojej śmierci lubo z gotowizny, jeżeli 
będzie, lubo z bieżących od Urzędników Prowentów, o których nie wątpię, jako 
najprędzej na Mszę Świętą Złotych 3000 currenti moneta rozesłać po Złotemu 
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na Mszą. Na ubogich różnie lubo to leguminami, zbożami, piwami, lub też pie-
niędzmi, z tejże ustawicznie idącej intraty lubo z gotowizny flor. 3000 naznaczam. 
Na których z tejże summy, jako zobaczycie, możecie rozdawać suknie i buty, 
byleście to co każę na Rejestrze dobrem sumieniem wyrachowali, czego proszę, 
aby pilnie dojrzeli Panowie Exekutorowie Testamentu tego. Kapłanowi każdemu 
świeckiemu, który będzie na Pogrzebie moim naznaczam po Czerwonemu Złotemu, 
a Ubogiemu każdemu z powyższej summy po Orcie. Zakonnikom zaś, z którego 
Klasztoru Ojcowie będą po Stu Złotych do każdego Konwentu. Z osobna Ojcom 
Bernardynom i Karmelitom Bosym do Poznania i Ojcom do Gostynia jałmużny 
po Stu Talarach, wolę albowiem, że im dacie, niż na próżne pompy i wyniosłości 
macie darmo wysypać pieniądze, z których tak wieleby mi przyszło pożytku, jako 
gdybyście groch na ścianę rzucali. Tam jednak, gdzie mnie w Kopany dół włożycie, 
to jest w Gostyniu, musicie dla Ojców i Gości, to jest przyjezdnych Xięży i Ubogich 
obiad sprawić zwyczajny, aby każdy z nich miał swoją słuszną wygodę. O Kazanie 
żadne nie proszę ani o muzykę, wiecie żem za żywota, nierad tańcował, chyba 
żeby Congregationis more, chciał kto familiarem de morte mieć Sermonem i to 
może, na inszy czas odłożyć. Konfraternie, to jest Karmelitańską, Dominikańską 
i Bernardyńską nie mieszkając pooddawać, z jakąkolwiek przecie słuszną Kon-
solacją, jaką wam Pan Bóg do serca poda. Ornat odświętny biały do Pempowa 
proszę sprawić, także Lampę srebrną do Poznania do Bernardyńskiego Loretu. 
Kontusze także letni jeden daruję do Mielżyna na Ornat, bom go tam obiecał. 

Nadto, jeżeli Ojcowie Oratorii do Gostynia przeniosą ciało pobożnego Tomasza 
Zieleńskiego, sprawić mu proszę grób, jaki ma w Krakowie błogosławiony Michał 
Giedroć. Kielich mój domowy srebrny leguję do Reformatów do Rawicza Świę-
temu Antoniemu i na Goruszki parę Wołów. Tablicę srebrną do Świętego Krzyża 
w Krakowie na ulicy Świętego Jana, do Bernardynów dać zrobić z pasów srebr-
nych, które są. Czeladzi mojej, którzy mi dawno służą proszę wszystkich ukon-
tentować i niełatwo ich opuszczać. Z gotowizny kielich szczerozłoty do Gostynia 
na Górę, dać pięćset Czerwonych Złotych Pannie Najświętszej i Panu Jezusowi, 
a na Diamenty do tychże koron Tysiąc Złotych w Talarach bitych naznaczam, 
za które wolno będzie Pani mojej dać pieniędzy inszych, jeśli zechce. Stara 
Moneta i Portugały, jako mnie się po Ojcu dostały, nich zostaną Sukcesorom. 
Wszystkiego tego rejestr ręką moją podpisany jest w pół skrzyneczkach w żelaznej 
skrzyni. Manele także i łańcuchy złote dzieciom należą. Łyżkę złotą Pani mojej 
chętnie daruję. Podsumowawszy zaś to legatum z złocie i talarach do Gostynia, 
uczyni w dobrej monecie złotych dziesięć tysięcy: propter omnem eventum niech 
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to tam zostawa na miejscu, uchowaj Boże na nich ognia albo spustoszenia przez 
nieprzyjaciela, aby się mieli za co poratować w potrzebach swoich. 

Na Fundację zaś tymże Ojcom zapisałem naprzód Wyderkowym sposobem 
złotych trzynaście tysięcy w srebrnej monecie na Bodzewku, potem pięć tysięcy 
cum Provisione na Gostyniu, od których pierwszego roku wzięli już Provisią 
roczną flor. 400 od Imci Pana Radzewskiego Stanisława, żeby jednak tem się 
obejść żadną miarą nie mogli, dodać im każę lubo na czynsze, lubo na jaką 
dzierżawę, jako się im najlepiej podoba, byle tylko to bezpieczne było złotych 
dwanaście tysięcy. Co wszystkiego wyniesie flor. 30.000 której summy jeśliby im 
oddać ex nunc po śmierci mojej nie można, to im prowizją oddać per septem 
a centum według zwyczaju kościelnego. Budynek ten drewniany, stajnie, parchany 
i wszystkie inne rekwizyta, to jest okna, piece, kominy, drzwi, ławy, posadzki 
i wszystkie zawarcia także Oratorium sporządzone oddać im, dokończywszy go 
jako najprędzej, który wyniesie rozumiem kosztu albo expensy porachowawszy 
wszystko dwadzieścia tysięcy złotych. Na skupienie gruntów ode mnie nazna-
czonych, Apparatów, tak tych, które już są jako i tych które być mają, także 
na budowanie cegielni, szop, wozów do kamieni wożenia, bydła robotnego 
do Fabryki najmniej rachując i desygnuję dziesięć tysięcy. Na kościół zaś sam 
z zakrystią i kaplicą leguję czternaście tysięcy, co się per partes wydawać będzie 
jako przyjdzie Fabryka, a gdy co ad rationem pomienionych summ zapisanych 
odda się, powinna będzie Pani moja, od Ojców kwity, a tego też dojrzeć, aby się 
zaraz dosyć działo intencyi mojej. Krom tego na zbudowanie przed cmentarzem 
Domu Studenckiego flor. 1000 do tegoż domu na porządek i sprzęt domowy flor. 
500, a na prowizją aby nie upadł potomnymi czasy flor. 1000 ażeby przy tem 
miejscu świętym na zawsze bez naruszenia był zachowany ten porządek. Także 
na Dom Pielgrzymski flor. 1000, na zabytek do niego flor. 500, a na prowizją, 
żeby nie upadł potomnymi czasy flor. 1000. Na Dom dla Chorych, którzy żadnego 
ratunku nie mają tamże flor. 1000, na rekwizyty do niego flor. 500, na fundacje 
flor. 1000. Znowu na Dom Rzemieślniczy, żeby mieli na stronie przy kościele 
słuszne skłonienie flor. 500, z osobna zaś na prowizję dwa tysiące złotych, 
za które albo sobie blisko na gruncie swoim mogą Folwark zbudować Ojcowie, 
albo też kupić dla wygody swojej. Porachowawszy to wszystko, okrom dobrej 
monety i tego co się im już zapisało wyniesie ta suma plus minus flor. dziewięć-
dziesiąt tysięcy, a z zapisanymi i z dobrą monetą flor. 130,000 krom tego jeszcze 
przydawam na Bibliotekę flor. 2000. Na solenny biały Apparat także flor. 2000. 
Na solenny czerwony Apparat flor. 2000. Na ozdobę kaplicy Najświętszej Panny 
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flor. 4000. Co wyniesie znowu złotych dziesięć tysięcy. Owo zgoła przyjdzie im 
jeszcze na wszystko ode mnie, krom tego com dał i to co jest gotowego w dobrej 
monecie spełna sto tysięcy, które snadno im wydać mogą z sześcioletniej arendy 
albo intraty z Krzekotowic, Wziąchowa, Małgowa i Kluczewa. 

Rozumiem, że intrata z tych dóbr na sześć lat wyniesie złotych dziewięćdziesiąt tysięcy, 
nic nie chcę mówić, kto by temu przeszkodzić miał, jakiego się karania od Boga mógł 
spodziewać; wszystko przeminie, tylko robak sumienia waszego nigdy nie umrze. 
Na ostatek wszak Xiądz Smoszewski Exekutorem Testamentu, niechżeby ten za to 
Bogu odpowiadał. Rozumiem przecież o nim, żeby tego lada jako nie opuścił. Zostawa 
jeszcze intrata Chociszewska i inszych dóbr, z których prowent sześcioletni wystarczy 
na długi, poddanych załogi i insze expensa; także restaurację małego chóru w Pem-
powie na łaskę i dobry afekt Małżonki mojej zdawam, o której nie wątpię, wszak wie 
co za intencja moja była. Po expiracji tych sześciu lat i zniesieniu naznaczonych oblig, 
jeżeli jedna tylko albo więcej córek po mnie zostaną, dzielić ich nie chcę, wszak dosyć 
będą miały od mnie, czem by się dzielić miały. Jeżeli zaś dał mi Pan Bóg syna, to syn 
Dziedzicem wszystkiego być powinien, a córce póki nie dorośnie, jeżeli jedna będzie, 
snadno zbiorą sto tysięcy posagu, jeżeli dwoje, to im po pięćdziesiąt tysięcy naznaczam, 
te sic per consequens. W czym wszystkim nic sobie nie zostawiając, zdawam się cały 
na Wolę, Łaskę, Opatrzność Pańską i ona się mile i wesoło kontentując. Nie rachuję 
tych dóbr i z nich prowentów, które by albo za żywota kupił, albo po mojej śmierci 
Pani moja, wyjąwszy summy, bo na to wszystko ściąga się oprawa Pani mojej według 
kontraktów, gdy w isciznie od Ichmościów będziemy oboje satisfacti. Dalej więc nie 
chcę rokować, co będzie jeśli zechcecie, niźli dzieci dorosną wiele dobrego sprawić byście 
mogli, to jednak na sumieniu każdego należy, albo jeśli też czasy nie będą po temu, 
albo Bóg szkód walnych uchowa, czyńcie tu w ostatku, jako najlepiej rozumiecie, wszak 
się wszyscy na Sądzie Bożym wkrótce obaczymy i sprawimy. 

To napisawszy do Boga mego mowę moją obracam. Panie liga testimonium, signa 
legem, albowiem nie na ludzki ale na Twój Boski Sąd appelluję, chyba żebyś nie 
chciał requirere a vivis pro Mortus. Dosyć mi na tym żem się starał wykonać 
Wolę Twoją, w czym żeś mi zlecił. Lecz nie bawiąc dłużej Panu Bogu was oddaję, 
żegnam i błogosławię, a przy tym proszę zmiłujcie się nade mną przynajmniej wy, 
Przyjaciele moi, bo ręka Pańska dotknęła mnie. Mnie dzisiaj, jutro was. 

Adam Konarzewski w Zdunach 4 Februari Roku Pańskiego Tysięcznego Sześćset-
nego Siedemdziesiątego.  
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Sxekutorem tego Testamentu czynię Pierwszą Małżonkę moją. Potem Imci Pana 
Wojewodę Kaliskiego, Imci Xiędza Smoszewskiego, Imci Xiędza Grudowicza, 
Imci Pana Stanisława Radzewskiego, Imci Pana Pisarza Poznańskiego, Imci Pana 
Krzysztofa Bronisza, Imci Pana Pisarza Wschowskiego. 

ANEKS II
Testament Adama Konarzewskiego z 9 kwietnia 

1676 roku pisany w Tuliszkowie2.
In nomine Sanctissima Trinitatis. 

Z częstych Eksperiencji doznawszy, jak wiele rozruchów i niechęci okazją bywają 
zejścia tych ludzi, którzy bez Testamentu umierają i ja lubo jeszcze na zmysłach 
czerstwy i zdrowy, jednak na ciele bacząc się słabym ostatnią Wolę moją Testa-
mentem teraźniejszym tak rozporządzam. 

Naprzód Panu Bogu za wszystko Dobrodziejstwo Jego podziękowawszy, Duszę 
moją w Ręce Jego najświętsze oddawam, mając nadzieję, że przez Rany i okrutną 
śmierć Pana Jezusową, przez zasługi Najświętszej Panny i za przyczyną Świętego 
Michała Archanioła i Anioła Stróża mego, także Świętych Patronów moich, Ojca 
Świętego Filippa Neriusza, Adama, Floriana, Franciszka, Stanisława i inszych, 
miłosiernie Duszę moją do siebie przyjąć raczy. Ciało moje przy Oratorium Kon-
gregacji Świętego Filippa na Świętej Górze Gostyńskiej w kościele Najświętszej 
Panny sposobem Chrześcijańskim ziemi oddać, w tym Majestat Boski wprzód 
przepraszam, że w różnych przypadkach i niebezpieczeństwach moich pomocy Jego 
świętej wzywając i skuteczny odbierając ratunek, na znak wdzięczności ślubami 
obowiązałem się Dobrodziejstwa Boskie i Najświętszej Matki Jego zawdzięczać, 
a dotychczas ledwie małej cząstki i w początkach te ślubne obowiązki moje wyko-
nałem, przeto proszę nieogarnionego Miłosierdzia Jego, aby za winę tego raczył 
nie poczytać. Protestując się przy tym przed Bogiem, że jeżeli życia mi przedłuży, 
ślubowi memu chcę dosyć uczynić. To jest Kongregację Świętego Filippa Neriusza 
na Górze Gostyńskiej fundować i onej Prowizją dostateczną obwarować. Także 
kościół według Abryssów, którem i na Fundament i na wzwyż już sporządził, 

2 Tamże, Dopisy XXXV, s. 83-86. 
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wymurować. Jeśli zaś Pan Bóg z tego świata mnie zabierze, tedy aby pomienione 
śluby i intencje moje skutek wzięły tak ordynuję.

Testament, który napisałem w Zdunach, ma rozporządzone na to Ordynacje, ale 
że w ten czas nie tak doskonale przyjrzałem się był w potrzebach i okolicznościach 
tej Kongregacji, teraz widzę: żeby Prowizja tam naznaczone ostać żadną miarą nie 
mogła, dla tego tam uczynionego rozporządzenia mojego tak dokładam. Zapisałem 
naprzód Kongregacji na części mojej wsi Bodzewka złotych Trzynaście Tysięcy. 
Na drugiej tejże wsi części Jegomości Pana Stanisława Radzewskiego złotych Dzie-
sięć Tysięcy. Na Błażejewie zapisałem Piętnaście Tysięcy, co wszystko czyni sumę 
Trzydzieści Ośm Tysięcy. Ale ślubowałem na stu Tysięcy zupełnych Prowizją tejże 
Kongregacji obmyślić, tedy do sumy już zapisanej chcę i tą ostatnią Wolą moją tak 
rozporządzam, aby jeszcze Sześćdziesiąt i dwa Tysiące były przydane i zapisane 
tejże Kongregacji. Ta ma być na samą Prowizją Kongregacji. 

Oprócz tego na Muzykę dla tejże Kongregacji leguję Pięć Tysięcy. Na wino, wosk, 
łój żeby lampa we dnie i w nocy przed Najświętszym Sakramentem gorzała złotych 
Pięć Tysięcy. Przy tym na większej Chwały Bożej przymnożenie, ozdobę i pomoc 
miłej Ojczyźnie w ćwiczeniu młodzieży Szlacheckiej i inszej pragnąc obmyślić, leguję 
na Panów Profesorów z Akademii Krakowskiej Dziesięć Tysięcy, aby ich Przezacna 
Akademia na prośbę Kongregacji przysyłała, a jeśliby nie przyszło do szkół, albo 
jeśliby Akademia Krakowska nie posyłała Panów Profesorów, tedy Kongregacja 
Prowizję od tych Dziesięciu Tysięcy na to obracać będzie powinna, aby kapłanów 
swoich, co rok do Rzymu posyłała, aby przypatrzywszy Kongregacji Rzymskiej, 
tym żarliwiej na tym miejscu Panu Bogu służyli. Na poprawę domu leguję złotych 
Trzy Tysiące, a jeśliby którego roku nie trzeba poprawiać, tedy chować te pieniądze 
ani na co nie obracać ich, tylko na samą budynków poprawę. Na szpital przy tejże 
Kongregacji zbudowany odkazuję Dziesięć Tysięcy złotych, o którym szpitalu aby 
sama Kongregacja wiedziała i ona sama z tych Prowizji opatrywała, nikomu się 
z tego i innych Prowizji nie rachując, tak chcę i o to proszę. Ubogich męskiej płci, 
nie Białogłów, ile się będzie zdawało Kongregacji przyjmować. 

Kościół także, który też ślubowałem wszelkimi porządkami ozdobiony, bardzo 
proszę by był wystawiony. Żem jednak gotowej sumy żadnej na to nie zostawił, aby 
też Małżonka moja ciężkości sobie nie czyniła. Takoż radę i sposób do wykonania 
tej Woli mojej podawam. Ponieważ tego wykonać nie może tylko przez Intratę, 
niechże z Arendowania Dóbr niektórych jako najprędzej Prowizją Kongregacji 
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naznaczoną odprawi. A jeśliby tego roku zupełnie do wypłacenia przyjść nie mogło, 
tedy Prowizję dawać Kongregacji od sumy naznaczonej od Tysiąca po złotych 
Siedemdziesiąt. Na mury kościoła z Intrat po Sześć Tysięcy dawać na rok, jeśliby 
więcej być nie mogło. Szpitale, które jeszcze nieskończone, kończyć proszę. Mala-
rza i inne ozdoby, którem zaczął w Domu Kongregacji, także proszę dokończyć. 

Insze legata na różne miejsca święte zwłaszcza którem jeszcze nie wykonał według 
Testamentu w Zdunach uczynionego, chcę aby wykonane były, wyjąwszy Jałmużny 
Zakonom, Kapłanom, Ubogim i na Msze, które widzę żeby ciężkości teraz Małżonce 
mojej uczynić musiały, to wszystko na miłość i dyskrecję Małżonki zostawiam i pole-
cam. Długi także com ja winien, jako i te, które mnie winni różni ludzie, w tymże 
Testamencie spisane są i dostateczną informację mieć z nich mogą. Jeśli co znowu 
przybyło, zapisy to pokażą. Czynię przy tym Małżonkę moją wszystkich Dóbr moich 
Panią aż do wzrostu dziatek moich, które jeśliby z woli Bożej pomrzeć miały, tedy 
chcę: aby też Małżonka moja Dożywotnią Panią wszystkich Dóbr moich zostawała, 
a Kongregacji i Kościołowi temuż dobrze czyniła. Jeśliby zaś Pan Bóg na Małżonkę 
moją śmierć dopuścił wprzód, niżeliby to wykonać mogła, tedy Dziatki moje chcę, 
aby to wszystko kończyły, a jeśliby i te pomarły, tedy Panowie Sukcesorowie moi, 
chcę, aby to wykonali. Dziatki moje błogosławieństwem moim Ojcowskim obowią-
zuję, innych zaś wszystkich, którym to zlecam, strasznym sądem i karaniem Bożym.

Suma która jest na Błażejewie do Borku oryginalnych złotych Czterysta i z czynszem, 
druga do Strzelcza, zda mi się grzywien sto, albo jak zapisy pokażą, aby na inne 
dobra przenieść proszę. Długi według zapisów, albo jakimkolwiek sposobem, żeby 
tylko słuszne pokazane i wywiedzione były, żeby i jeden Kwartalnik na Duszy mojej 
nie zostawał, bardzo proszę płacić. Sługi moje wszystkie żegnam i za jakiekolwiek 
upokorzenia przepraszając, za usługi dziękuję: a należyta płaca żeby wszystkich 
doszła, proszę. Poddanych, których mi Pan Bóg powierzył, żegnam i za prace dla 
mnie podjęte dziękuję. Jeżelim się w czymś uprzykrzył, przepraszam i proszę aby 
krzywdy i uciążenia nie mieli, a jeśliby który odezwał się z Pretensją jaką słuszną, 
proszę aby był ukontentowany.

Na ostatek tej Dyspozycji mojej, Opiekunką czynię Małżonkę moją. Filipowi 
i Teresie dziatkom moim oddaję Małżonkę moją a ich najmilszą Matkę, aby ją 
pod Błogosławieństwem moim, gdy im da Bóg wzróść, szanowali, kochali i słuchali. 
Do tejże Opieki Małżonki i Dziatkom moim uniżenie proszę Jaśnie Wielmożnego 
Jegomości Pana Jana Opalińskiego Wojewodę Kaliskiego, Jegomości Pana Piotra 
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Opalińskiego Podkomorzego Poznańskiego, Jegomości Pana Piotra Opalińskiego 
Starostę Międzyrzeckiego, Jegomości Pana Jana Opalińskiego Starostę Osieckiego, 
Jegomości Pana Andrzeja Konarzewskiego Stryjecznego, Jegomości Pana Stani-
sława Radzewskiego. Uniżenie proszę aby jako doznawałem za żywota osobliwej 
po Ichmościach łaski i miłości, tak aby w osobie mojej, Małżonka i Dzieci moje 
doznawały. Przy tym jeszcze uniżenie proszę, aby te moje Pierwiastki zaczętej Kon-
gregacji Panu Bogu i Najświętszej Matce Jego oraz Filippowi Świętemu ofiarowane, 
pod swoje Patrocinium i Protekcję przyjąć raczyli. Tych Ichmościów żegnając ze 
wszystkiej możności przed Bogiem odsługować będę. 

Tę ostatnią Wolę uczyniłem w Tuliszkowie Dziewiątego Dnia kwietnia, Roku 
Pańskiego Tysięcznego Sześćsetnego Siedemdziesiątego Szóstego, przy obecności 
Ojca Wielebnego Xiędza Stanisława Grudowicza Proboszcza Kongregacji Świętego 
Filippa na Górze Gostyńskiej.  Adam Konarzewski

ANEKS III
Kontrakt z Pompeo Ferrarim i Adamem Stierem  

z 28 marca 1726 roku na zbudowanie kopuły dużej3.
Między Jaśnie Oświeconą Teofilą z Leszczyńskich Xiężną Wiśniowiecką, Woje-
wodziną Krakowską z jednej, a Imci Panem Pompeo Ferreriuszem Architektem 
Rydzyńskim i Panem Adamem Styrem Majstrem Kunsztu Mularskiego z drugiej 
strony, stanął kontrakt i nieodmienne postanowienie, w ten niżej opisany sposób: 
iż Imci Panowie Pompeo Ferrariusz jako Architekt i Jan Adam Szter Majster 
Kunsztu Mularskiego, obaj Obywatele Rydzyńscy, jeden za drugiego ręcząc, podjęli 
się kopułę na Kościele Gostyńskim na Świętej Górze Gostyńskiej leżącym, murem 
dokończyć wzwyż i zasklepić i drugą perspektywę, to jest Latarnię w ośm słupów 
wymurować, i Grzems należyty murowany dać, na którym ostatnia drewniana 
kopułka przez Cieślę postawiona będzie stała, podług Abrysu na Papierze wydanego 
i ręką Jaśnie Oświeconej Xiężnej Jejmości Wojewodzianki Krakowskiej podpisa-
nego, w najmniejszym punkcie nie uchybiając tegoż Abrysu. Do tej tedy kopułki 
ostatniej, która będzie z Drzewa robiona i dokończona, pomieniony Pan Mularz 
do zapłacenia należeć będzie Cieśli, tylko ze skarbu Jaśnie Oświeconej Xiężnej 

3  Tamże, Dopisy CIII, s. 165.
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Jejmości zapłacono bydź ma. Żelaza na Ankry, ile do tej roboty potrzeba będzie 
różnych gatunków, Imci Pan Pompejusz Architekt w Śląskim Humrze obstalo-
wane obliguje się i wystawić do Rydzyny, podług podanych Modeluszów długości 
i szerokości, tak do niższej, jako i wyższej Perspektywy tej kopuły. Pieniądze 
za te żelaza podług wagi i ugody Imci Pana Pompejusza, także ze skarbu Jaśnie 
Oswieconej Xiężnej Jejmości dojśdź powinny. Do tej kopuły cegły, wapna, żelaza, 
tarcic, drzewa, według potrzeby wszystkiego Jaśnie Oświecona Xiężna Jejmość dodać 
tym kontraktem obliguje się. Ta zaś kopuła i z górną Latarnią, alias Perspektywą, 
mają bydź wytynkowane, tak ze środka, jako i z podwórza i należycie kunsztem 
Mularskim i Majstrowskim wypolerowane. A że Jaśnie Oświecona Xiężna Jejmość 
ogółem zgodziła od tej roboty i z wystawieniem kosztem Pana Mularza Majstra wyżej 
pomienionego, rusztowania całego do tej roboty należącego oprócz drzewa do tego 
rusztowania należącego i żelaza na klamry do wiązania rusztowania, co oboje 
do skarbu Jaśnie Oświeconej Xiężnej Jejmości reguluje się: za złotych siedem tysięcy 
dico flor. 7000. Zaczem Pan Majster Kunsztu Mularskiego żadnych pomocników 
do tej roboty, ani do stawiania rusztowania od Jaśnie Oświeconej Xiężnej Jejmości 
nie potrzebuje, ani potrzebować nie będzie, ale raczej z wyżej pomienionej sumy 
sobie prokurować będzie Czeladź, tym kontraktem obliguje się. Tę zaś sumę sied-
miu tysięcy złotych polskich, na każdy miesiąc podług obrachowania robotników ze 
skarbu Jaśnie Oświeconej Xiężnej Jejmości Podskarbi na to zostawiony i naznaczony 
wydawać będzie, póki tej sumy wszystkiej nie wyda. Bratnale, liny, koło do wciągania 
materyi, kluby, te ze skarbu prokurować będą, do tych Pan Majster Mularz należeć 
będzie. Waruje też to sobie Jaśnie Oświecona Xiężna Jejmość tym kontraktem, aby 
ta robota ogólna jako najdoskonalszym i najmocniejszym kunsztem była zrobiona 
i w drugim roku od daty dzisiejszego Kontraktu zakończona ze wszystkim, która aby 
wszelką wdzięczność i należyte podziękowanie tak Imci Panu Pompeuszowi Archi-
tektowi tej Fabryki jako i Panu Mularzowi pociągnęła za sobą. Wszak dość dawny 
i uległy jest fundament tej kopuły, nie powinien będzie rysować się. A in gwarantum 
by cokolwiek we trzech leciech pokazało się niebezpiecznego dla nagłej Pana Mula-
rza roboty: Tedy obaj Ichmość Kontrahenci, zniósłszy się ze sobą, swoim własnym 
kosztem naprawić powinni będą; nie potrzebując bynajmniej od Jaśnie Oświeconej 
Xiężnej Jejmości za to zapłaty. Który to Kontrakt i wszystkie w nim opisane kondycje 
strony obydwie strzymać przyrzekają pod zakładem takowej sumy siedmiu tysięcy 
złotych polskich. Ażeby zaś daremna nie była praca w pilnym dozorze i rozumieniu 
Kunsztu Architektowskiego i w wydaniu Abrysu tej kopuły, i żeby tem ochotniejszy 
był do dalszego rozmierzenia i otworzenia oczu Panu Mularzowi, postępuje Jaśnie 
Oświecona Xiężna Jejmość, Imci Panu Pompejuszowi rocznej Pensyi złotych trzysta 
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dico fl. 300 i ten Kontrakt dla lepszej pewności podpisami rąk swoich strony obydwie 
stwierdzają. Działo się w Kongregacyi na Świętej Górze Gostyńskiej będącej Dnia 
28 Marca Roku Pańskiego 1726. 

T.K. X Wiśniowiecka. Pompeo Ferrarius.   

ANEKS IV
Kontrakt z Janem Adamem Stierem z 27 maja 

 1736 roku na budowę klasztoru4.
Laudetur Jesus Christus. Przy dyspozycyi Jaśnie Oświeconej Xiężnej Jejmości 
Dobrodziejki między Przewielebnym w Bogu Jegomości Xiędzem Janem Ziembiń-
skim Proboszczem i całą Prześwietną Kongregacją Oratorii Świętego Ojca Filipa 
Neriusza na Świętej Górze Gostyńskiej leżącej, z jednej, a Jegomością Panem 
Janem Adamem Stierem kunsztu Architektorskiego i Mularskiego sławnym Maj-
sterm z drugiej strony: stanął pewny kontrakt i nigdy nieodmienne postanowienie 
w ten niżej opisany sposób. Iż tenże Jegomość wzwyż wspomniany Pan Majster 
Stier podjął się wymurować i dokończyć Kongregacją nową na tejże Świętej Górze 
Gostyńskiej, o dwóch piętrach sklepionych podług Abrysu Jaśnie Oświeconej Xiężnej 
Jejmości Wiśniowieckiej Kasztelanowej Krakowskiej, Krzemienieckiej, Osieckiej, 
Konińskiej, Parczowskiej etc. Starościennej Pani naszej Miłościwej Dobrodziejki 
i Fundatorki wydanego i ręką własną podpisanego, jako najprędzej rzecz można 
będzie: A Ichmość Prześwietna Kongregacja obliguje się według potrzeby dodawać 
Materii Jegomość Panu Janowi Adamowi Stierze Majstrowi, także obliguje się, kiedy 
sam będzie robił z Rzemieślnikami na każdy tydzień dawać po złotych osiemnastu 
i do stołu Kongregacyjnego sam jeden należeć będzie. A kiedy się będzie abstentował 
od tej roboty, tylko po złotych ośmiu ze skarbu Kongregacyjnego powinno docho-
dzić. Tym zaś co kielniami będą robić na dzień jeden postępuje się po złotych dwa, 
w których będzie robił excypując święta, za które nie powinna płaca dochodzić. 
Pomocnikom na każdy dzień po groszy dwadzieścia i cztery. Panu Podmistrzkowi 
na każdy tydzień zapłaty będzie należało po złotych czternaście, także i temu święte 
excypując, jako i tym co kielniami robią, o których wyżej wyraziło się. Tym zaś 
Panom Rzemieślnikom żadnych legumin nie postepuje się ani piwa; jednakże nie 

4  Tamże, Dopisy CXXIV, s. 188-189.
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powinni będą brać żadnych trunków na potrzebę swoją, ani z miasta, ani z innych 
karczem, tylko z naszej własnej piwnicy piwo, a gorzałką z karczmy naszej Nadol-
nej. Czego Imci Pan Majster obligował się dojrzeć. Porcja nasza Kongregatyska 
dla tego pozwoliła się samemu Panu Majstrowi, aby jako najgruntowniej robił tę 
strukturę i jako najżyczliwiej dojrzał Rzemieślników swoich. Który to Kontrakt dla 
lepszej wagi i pewności strony obiedwoma rękami własnymi podpisują. Działo się 
w Kongregacji na Świętej Górze Gostyńskiej Dnia Dwudziestego Siódmego Maja 
Roku Pańskiego 1736 Xiądz Jan Ziembiński Kongregacji Świętej Góry Gostyńskiej 
Proboszcz mpp. Johann Adam Stier.     

ANEKS V
Pismo Kongregacji do Księżnej Teofili 

Wiśniowieckiej z 2 listopada 1731 roku5.
Niżej podpisani dajemy ten Oblig na siebie i na wszystkich Ojców Kongregacyi 
naszej na Świętej Górze Gostyńskiej Świętego Filippa Neriusza zostających teraz 
i na potem wiecznymi czasy będących Jaśnie Oświeconej Xiężnie Jejmości Teofili 
Wiśniowieckiej Kasztelanowej Krakowskiej, Pani naszej Miłościwej, Fundatorce 
i Benefaktorce osobliwej: iż zawdzięczając Jej dobroczynne nad zasługi nasze Łaski, 
które Kościołowi temu to Bożemu, przez świętej pamięci Jaśnie Wielmożnych 
Ichmościów Antecessorów i Fundatorów naszych dla Inkursyi nieprzyjacielskich 
niedokończonemu, jak tylko czas pokoju pozwolił, świadczyła i dotąd nie przestaje 
nad Oblig Ichmościów Fundatorów kontynuować ozdoby jego i dla konserwacji 
jak najdłuższej wszystko staranie swoje na to łoży, aby ta Bazylika nie tak łatwo 
jakiejkolwiek za laty podpadała ruinie. Do tego, że taż Jaśnie Oświecona Xiężna 
Jejmość w wielkiej afektacji naszej po nawiedzeniu nas Boskiem przez pożar 
ogniowy i zgorzenie funditus całej Kongregacyi w tym Roku, jedyną odzywa nam 
się być Konsolatorką, Matką i osobliwą Benefaktorką, do przyszłej nowej murowa-
nej Kongregacyi, kiedy wszystkie budynki, porządki pociągi, do fabryki należące 
kościelnej, i cokolwiek zostało materyi, nam ex nunc oddaje i daruje i znaczną 
pieniężną kwotą, to jest Trzydzieści Tysięcy Złotych Polskich z szczodrobliwości 
swojej Pańskiej przykłada się. My tedy głęboką konsyderacją to wszystko rumi-
nując, tą Obligacją, która Jaśnie Oświecona Xiężna Jejmość nam do wykonania 

5 Tamże, Dopisy CXXIII, s. 187-188.
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i z Sukcesorami naszymi proponowała, tak że wielkie dobrodziejstwa chętnie 
przyjmujemy, to jest: cztery Wotywy Kwartalne solenne co rok; Pierwszą o Trójcy 
Przenajświętszej, Drugą o Duchu Świętym, Trzecią o Najświętszej Maryi Pannie, 
a Czwartą na odpuszczenie grzechów wszystkie na Intencją Jaśnie Oświeconej 
Xiężnej Jejmości Teofili Wiśniowieckiej śpiewać powinni będziemy z Kapelą, póki 
Bóg Najwyższy konserwować raczy Xiężną Jejmość w życiu tem doczesnym, któ-
rego jak najdłuższego przy czerstwem zawsze zdrowiu od Pana Boga tejże Jaśnie 
Oświeconej Pani Xiężnie Jejmości z całego serca wszyscy życzymy i na dowód tego 
przy codziennych ofiarach błagać Majestatu Boskiego nie zapomniemy, dla czego 
umyślnie tabliczkę z wiecznym Memento w zakrystyi zawieszamy. Po skończeniu 
zaś dni doczesnych tejże Jaśnie Oświeconej Xiężnie Jejmości Teofili Wiśniowieckiej 
Kasztelanowej Krakowskiej Fundatorki i osobliwej Benefaktorki naszej, Msze Święte 
cztery z Wigiliami Kwartalne corocznie wiecznymi czasy szczególnie za Jaśnie 
Oświeconą Xiężnę Jejmości Teofilę Wiśniowiecką odprawować obowiązujemu się  
i  z Sukcesorami naszymi. Na czego wszystkiego utwierdzenie dla większego waloru 
tej Obligacyi naszej w Aktach naszych też zapisujemy i Extrakt tego słowo w słowo 
z ksiąg wydać deklarujemy, i ex nunc wydajemy z podpisami rąk własnych i Pieczęć 
Communitatis przykładamy. Działo się na Świętej Górze Gostyńskiej dnia 2 Novembra 
Roku Pańskiego 1731. Xiądz Jan Ziembiński Kongr. S. Góry Gostyńskiej Proboszcz. 
Xiądz Mikołaj Gawarecki Kongregacyi Oratorji Senior i Sekretarz. Xiądz Jabub 
Antoni Skrzynecki Kongregacyi Oratorium S. Filippa Neriusza Prezbyter Deputatus. 
Xiądz Michał Ładyński Congr. Oratorji Deputatus. Xiądz Józef Mulczyński Congr. 
Orat. Gostinensis Prezbyter Deputatus. 

ANEKS VI
Pismo Kongregacji do Księżnej Teofili  
Wiśniowieckiej z 31 maja 1745 roku6.

Niżej podpisani dajemy ten nowy Oblig na siebie i na wszystkich Ojców Kongre-
gacyi naszej na Świętej Gorze Gostyńskiej Świętego Filippa Neriusza zostających 
teraz i na potem wiecznymi czasy Jaśnie Oświeconej Xiężnej Jejmości Teofili 
Wiśniowieckiej Kasztelanowej Krakowskiej Pani naszej Miłościwej Fundatorce 
i Dobrodziejce najosobliwszej iż zawdzięczając Jej niewyliczone łaski świadczona 

6 Tamże, Dopisy CXXV, s. 189-190.
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nad zasługi całej Kongregacyi, obowiązujemy się corocznie odprawić Mszy Świę-
tych Dwanaście i Anniwersarz, to jest na każdy miesiąc jedną Mszę Świętą. Nadto 
„Sub Tuum Praesidium” śpiewać, litanie grane w każdą sobotę, Responsorium 
w Poniedziałki do Świętego Filippa. Bracia zaś co Miesiąc Różaniec, Spowiedzi, 
Komunię odprawić powinni będą: zgoła wszyscy przy Ołtarzu Cudownej Matki 
Boskiej, w codziennych Ofiarach Pańskich błagać majestatu Boskiego nigdy nie 
zapomnimy. Na co się podpisujemy po śmierci Xiędza Jana Ziembińskiego Probosz-
cza Kongregacyi naszej niżej podpisanego. Działo się na Świętej Górze Gostyńskiej 
Świętej Filippa Neriusza Dnia 31 Maja 1745. Xiądz Michał Ładyński Kongregacyi 
Gostyńskiej Świętego Filippa Neriusza na Świętej Górze Proboszcz. Xiądz Mikołaj 
Gawarecki Congregationis Oratorij ejusdem Senior. Xiądz Jan Bączkiewicz Pro-
motor Różańcowy. Xiądz Paweł Waniszewski Congregationis Oratorij Gostinensis 
Sacristianus. Xiądz Wojciech Szalczewski Congregationis Oratorij Gostinensis 
Presbyter. Xiądz Józef Jarczewski tejże Kongregacyi Gostyńskiej Sekretarz. Xiądz 
Jan Ziembiński Kongregacyi Gostyńskiej na Świętej Górze Proboszcz. 

ANEKS VII
Wykaz ofiarodawców na budowę  

klasztoru z lat 1732-17487.
Wszakże z drugiej strony i starania gorliwe Xiędza Michała Ładyńskiego nie były 
bez skutku: albowiem w różnych czasach dali na Mury Domu Kongregacyjnego – 
Xiądz Proboszcz Kobyliński Złotych 108. Xiądz Proboszcz Skoraszewicki Złotych 
108. Niejakiś Starosta Kcyński Złotych 84 Groszy 26. Niejakiś Kasztelan Konarski 
Złotych 307 Groszy 24. Niejakiś Jabłonowski Złotych 439 Groszy 23 ½ . Niejakiś 
Pawłowski legował Testamentem Złotych 1079 Groszy 6. Maciej Mycielski Kasztelan 
Kaliski dał Złotych 170 Groszy 15. Niejakaś Kasztelanowa Kaliska dała Złotych 125 
Groszy 25. Pan Karol Łojko Złotych 5000. Teresa Koszutska Pisarzowa Ziemska 
Poznańska Złotych 126 Groszy 20. Xiądz Biskup Krakowski Złotych 238. Wojewoda 
Lubelski Złotych 68. Zebrzydowski Kasztelan Rogoziński Złotych 33 Groszy 23. 
Xiądz Degórski ofiary uzbieranej Złotych 506 Groszy 10 [Józef Wojciech Degórski, 
dziekan kościański w 1720 roku, proboszcz w Starym Białczu odnotowany w 1728 
roku]. Pan Drelichowski Elemozyny [jałmużna] uzbieranej Złotych 119. Wojciech 

7  Tamże, s. 317. 
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Bieńkowski Złotych 4000. Pani Kretkowska Kasztelanowa Przementska legowała 
Złotych 878 Groszy 7.   

ANEKS VIII
Spis paramentów ofiarowanych przez Księżnę Teofilę 

Wiśniowiecką z 24 listopada 1752 roku8.
Rejestr Apparatów i Bielizny, które się posyłają do kościoła Gostyńskiego Ojców 
Filipinów spisany we Lwowie Dnia 24 Nowembra Roku 1752. 1. Ornat złotem 
haftowany, z galonami złotymi, takaż stuła, manipularz, bursa i palka.Velum 
materii bogatej z galonami złotymi. 2. Ornat złotej materii z złotymi galonami, 
takież dwa vela, stuła, manipularz, bursa i palka. 3. Ornat ze złotą materialną 
kolumną. Boki z srebrem białej materii, galonami złotymi obszyty. Velum białej 
materii jako i boki, takaż stuła, manipularz, bursa i palka. 4. Dwa ornaty hafto-
wane, kolumny białe. Boki adamaszkowe karmazynowe. Takież dwa vela, dwie 
stuły, dwa manipularze, dwie bursy, dwie palki, galonami weneckimi złotymi 
obszyte. 5. Dwa ornaty, kolumny białej materii z srebrem. Boki mienionego gra-
deturu w pasy, takież dwa vela, dwie stuły, dwa manipularze, dwie bursy, dwie 
palki, galonami weneckimi złotymi obszyte. 6. Dwa ornaty – różowej materii 
kolumny. Boki gradeturowe seledonowe w pasy, takież dwa velumny, dwie stuły, 
dwa manipularze, dwie bursy, dwie palki, galonami weneckimi żółtymi obszyte. 
7. Dwa ornaty ponse-drogietowe kolumny. Boki gredeturowe, seledonowe w pasy, 
takież dwa welumy, dwa manipularze, dwie bursy, dwie palki galonami złotymi 
obszyte. 8. Kapa białej materii z srebrem, galonami złotymi obszyta i z szczytem. 
9. Kapa materii ponso bogatej, złotem z szczytem takimże. Galonami srebrnymi 
obszyta. 10. Ornatów krakowskich trzy ze wszystkimi do nich należytościami. 

Bielizna. Dwie alby rąbkowe z pięknymi koronkami. 2 z takimże koronami szyte. Cztery 
alby płócienne cienkie koronami obszyte. 4 takiegoż płótna komża z koronami jedna. 
Ośm płótna grubszego alb, koronami obszyte. item komży rąbkowych koronami 
obszytych dziewiętnaście. Korporałów trzydzieści ośm. Puryfikaterzów tuzinów 
ośm bez jednego. Ręczników ośm. Humerałów czternaście. Pasów włóczkowych 
dwadzieścia cztery. Item pasów jedwabnych dwanaście. Antepedium białe jedno 

8 Tamże, s. 354-355. 
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włóczkami wyszywane T.K.X Wiśniowiecka Kaszt. Krak. Item alb rąbkowych 
koronkami obszytych cztery. Komż takichże koronkami także obszytych cztery. 
Item drugie antepedium białe włóczkami wyszyte. 

ANEKS IX
Pismo Kongregacji do Weroniki Mycielskiej  

z 3 grudnia 1751 roku9.
Actum in Capitulo nostra Congregationis Oratorij Instituti Sancti Patris Philippi 
Nerij in Sacro Monte Gostinensi sitae Anno Domini Millesimo Septingentesimo 
Quinquagesimo Primo. Die Tertia Decembris. 

Niżej podpisani dajemy Jaśnie Wielmożnej Jejmości Pani Weronice z Konarzew-
skich Mycielskiej Kasztellanowej Poznańskiej, Pani, Dobrodziejce i Fundatorce 
naszej Miłościwej tę na siebie i na wszystkich Ojców Filippa Neriusza po nas 
następujących, stałą wiecznymi czasy Obligacją: iż my mając Rekognicją świeżo 
odebranych Łask Fundatorskich i chcąc mieć nieustającą za tę przychylność 
Serca Fundatorskiego ku nam, i temu świętemu Miejscu, przed Bogiem pamięć 
i wdzięczność, zapisujemy wiecznemi czasy niniejszym Skryptem Mszy śpiewanych 
przy Kapeli Dwanaście, to jest, co miesiąc przed Ołtarzem Najświętszej Panny 
Bolesnej śpiewać będziemy na Intencję Jaśnie Wielmożnej Fundatorki, tudzież 
co dziennie Sub Tuum Praesidium u Wielkiego Ołtarza. Przy tem memento przy 
każdej Mszy naszych kapłanów dla wiekopomnej pamięci na Tablicy w Zakrystyi 
położone. Bracia także nasi Spowiedzie, Komunie Święte, Różaniec i inne nabo-
żeństwa ofiarować powinni będą. Co wszystko Rękami własnymi podpisujemy. 
Xiądz Karol Behm Kongregacyi Świętej Góry Gostyńskiej Proboszcz m.p. Xiądz 
Paweł Waniszewski Congregationis Oratorij Senior m.p. Xiądz Michał Ładyński 
Congregationis Oratorij Sekretarz m.p. Xiądz Wojciech Szalczewski Congregationis 
Oratorij Deputat m.p. Xiądz Jan Bączkiewicz Deputat ut supra m.p. Xiądz Paweł 
Jadaszek ut supra Deputat m.p. Xiądz Józef Prażmowski Congregationis Oratorij 
Minister m.p. Ex Aetatis Capituli Congregationis Sancti Patris Philippi Nerij Sacri 
Montis Gostinensis Extractum. 

9 Tamże, s. 388; Dopisy CLXI, s. 227-228.
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ANEKS X
Kontrakt z Ignacym Provisore i Johnnem 

Albrechtem Siegwitzem na wykonanie wielkiego 
ołtarza z 30 listopada 1723 roku10.

Między Wielmożnymi Ichmościami, Jejmością Panią Heleną z Tworzyańskich 
Rogalińską Pisarzową Ziemską Poznańską i Imci Panem Janem Tworzyańskim, 
swoiem i Ichmościów Panów Antoniego i Józefa Rogalińskich synów i braci swoich 
imieniem, także Wielebnymi Ojcami Kongregacji Gostyńskiej Świętego Filipa 
Neriusza na Świętej Górze Gostyńskiej fundowanej, z jednej a Panami Ignacym 
Prowizorem Marmularzem i Janem Sygwitzem Snycerzem i Sztukaterzem z Wiednia 
urodzonymi, teraz w Wrocławiu znajdującymi się Rzemieślnikami, z drugiej strony. 
Stanął pewny Kontrakt i w niczym nieodmienne postanowienie: Iż jako pomienieni 
Ichmoście wyżej wyrażeni, tak i Wielebni Ojcowie Kongregacji Gostyńskiej, mając 
konsens i wyrażona wolę Jaśnie Oświeconej Księżnej Ichmości Wiśniowieckiej 
Teofili Wojewodzinej Krakowskiej, na wystawienie Ołtarza Wielkiego w Kościele 
Gostyńskim Fundacji Ichmościów Panów Konarzewskich, skontraktowali o toż 
wystawienie i wymurowanie Ołtarza Wielkiego z pomienionymi Pany Rzemieśl-
nikami za summą czternaset goldynów cesarskich, wynoszących na polską monetę 
złotych pięć tysięcy sześćset. Którą to sumę pomienionym Panom Marmularzowi 
i Snycerzowi albo Sztukaterzowi powinni będą Ichmoście wypłacić tym sposobem. 
A naprzód: przy skontraktowaniu o tę robotę dają, Imci Pani Pisarzowa Poznań-
ska i Imci Pan Tworzyjański temuż Panu Ignacemu Marmularzowi czerwonych 
złotych dwanaście zadatku, które to w sumę ugodzoną rachować się nie powinny, 
bo to tylko względem dotrzymania Kontraktu tego, ciż Panowie Rzemieślnicy 
wzięli, ażeby tegoż Kontraktu pod poczciwością Imienia swego, w niczym nie 
odmieniając, zaraz po skończonej robocie ołtarza u Ojców Jezuitów w Wrocławiu, 
tu na to miejsce do roboty przyśpieszyli, po których Forę przysłać do Wrocławia 
należy. Suma zaś w Kontrakcie wyrażona tym sposobem, da Bóg, wypłacać się 
ma. Naprzód, jak się tenże Pan Ignacy i z Kolegą swoim i z Czeladzią sprowadzi, 
obligują się Ichmoście wyliczyć onymże dwieście guldenów i tak tę sumę co mie-
siąc wypłacać, po dwieście guldenów na każdy miesiąc mają, ponieważ za sześć 
miesięcy wystawić ten ołtarz wielki ze wszystkim jako niżej, asekurują. Ostatnie 

10 Tamże, Dopisy CIV, s. 167. 
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jednak dwieście guldenów zatrzymać aż Panowie Rzemieślnicy pozwalają sobie 
póty, póki ze wszystkim tegoż ołtarza nie zakończą. Ten zaś ołtarz wielki taką ma 
być wystawiony manierą. Naprzód fundament jemu powinni dać z cegły na trzy 
łokcie wzwyż od ziemi, do czego o Mularzu wiedzieć mają. Dopiero na tym muro-
wanym fundamencie obligują się taki ołtarz wystawić, jaki jest u Ojców Jezuitów 
w Wrocławiu we wszystkim formalnie a nie nieodmieniając, oprócz niniejszego 
wyrażenia. Wysokość ołtarza tego powinna być pod sami podniebienie. Szerokość 
zaś jego jako architektura nakazuje, za którym to ołtarzem obejście także ma być. 
Słupy cztery w pierwszej perspektywie, gzymsy, cymborium, mensa, osoby świętych 
cztery, anioły tyleż; owo zgoła jako się w Jezuickim w Wrocławiu znajduje. Że zaś 
Obraz Matki Najświętszej mniejszy jest nierównie od Jezuickiego obrazu w Wro-
cławiu, więc się obligują onże dać w perspektywę jak może być najkształtniejszą; 
a w drugiej perspektywie, gdzie u Ojców Jezuitów jest Imię JEZUS, to tu powinni 
dać z gipsy Trzy Osoby Trójcy Przenajświętszej znacznie wyrażone. Ołtarz zaś ten 
wszystek od spodu aż do wierzchu marmurowany być ma, kolorem takim, jaki 
sobie obiorą Ichmościowie teraźniejsi Contrahentes, to jest: Jejmość Pani Pisarzowa 
Poznańska i Imci Pan Tworzyański, by też najjaśniejszy był kolor, których koloru 
próby przysłać mają z Wrocławia Panowie Rzemieślnicy; obiecują przy tem około 
obojga drzwi po bok ołtarza za też pieniądze tymże kolorem marmurować, popra-
wiwszy onych w drzewie i kształt kunsztu swego pokazać jako i w ołtarzu całym. 
Cokolwiek zaś do tego ołtarze potrzeba będzie Rzemieślników, żelaza, drutów, farb 
jako najprzedniejszych, według koloru obranego, to wszystko na się biorą ciż Panowie 
Rzemieślnicy. A Ichmościowie wyżej wyrażeni tym Panom Rzemieślnikom powinni 
dać gipsu, cegły, wapna, gliny, drzewa i z opałem, ile ta robota potrzebować będzie 
ołtarzowa. Pomieszkanie na wszystkich, wikt zaś tylko na osoby taką porcją, jaką 
Ojcowie mają i piwa obiecuje im się. Nadto jeszcze Pan Sygwitz jako Sztukaterz 
wszystką sztukateria swoją w tym ołtarzu taką, jaka jest w ołtarzu Jezuickim, 
obowiązuje się dać niniejszym Kontraktem. Który to kontrakt i wszystkie w nim 
wyżej opisane punkta powinny strony obydwie ziścić i strzymać z obopólnie sobie 
zakładem czterystu set guldenów cesarskich i dwunastu czerwonych złotych, a teraz 
dla większej wiary i wagi tenże Kontrakt rękami swymi z obydwu stron podpisują 
i pieczęciami własnymi stwierdzają. Działo się w Kongregacji Gostyńskiej Dnia 30 
Nowembris A.D. 1723. Johann Albrecht Siegwitz Stucator ind Bildhauer. Ignatz 
Proviser Marbellierer – Jan Tworzyański mppr.   
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ANEKS XI
Kontrakt z Teodorem Hoyerem na pokrycie kopuły 

blachę miedzianą z 8 marca 1756 roku11.
Roku 1756.  Dnia 8 Marca. Uczyniłem Kontrakt i w niczem nieodmienne postano-
wienie z zacnie Sławetnym Panem Teodorem Hoyerem Mieszczaninem i Obywatelem 
Leszczyńskim, a z Profesyi Majstrem Blachmierzem w ten niżej opisany sposób. 
A ponieważ tenże Pan Hoyer, lubo jest Blachmierz ale że praktykę ma i miedzią 
pobijać Dachy: więc ja rezolwowałem się tegoż Pana Blachmierza do pobicia 
Kopuły Kościoła naszego na Świętej Górze Gostyńskiej przyjąć, który deklaruje się 
jak najdoskonalej tę kopułę i małą wyższą gotową miedzią odemnie prowidowaną 
pokryć. Kondycje do tej roboty takowe: Pierwsza, Rusztowanie powinieniem ja 
przez inszego Rzemieślnika do Gzymsów tejże Kopuły spodnich kazać postawić, 
do czego jednak obowiązany Pan Hoyer z Informacją i zniesieniem się z tymże 
Cieślą przyłożyć się. Druga, Rusztowanie do małej wyższej Kopułki także przez 
inszego Rzemieślnika sporządzona za Informacją jednak i dołożeniem się tegoż 
Pana Majstra wystawić powinieniem. Trzecia Kondycja, aby Pan Hoyer pilności 
dołożył w przybijaniu, osobliwie w spajaniu i zawijaniu Blach, mianowicie w przy-
bijaniu byle nie w blachę, ale osobne klamerki być powinny, które i blachy przez 
doskonałe zawinienie wstrzymywać będą, i te klamerki gęsto dawane być powinny 
i mocno gwoździami żelaznemi poprzybijane, któreć gwoździe blacha pokrywać 
powinna. Czwarty Kondycja, aby na kantach tej Kopuły Fale i środkiem w każdym 
Kancie także Fale jeden, jako się obszerniej umówiło. Piąta Kondycja, aby Blachę 
białą, która teraz jest, tenże sam Pan Hoyer zdejmował bez najmniejszej szkody 
i zepsucia białej Blachy, i to nie razem zdejmował, tylko co się odejmie, zaraz mie-
dzią pokrywać. Ta zaś zdejmowana Blacha być powinna bez wszelkiej zapłaty, jako 
się tego tym Kontraktem podejmuje. Szósta Kondycja, aby ta kopuła cała i z małą 
wyższą przez jedno lato zupełnie zakończona była, dla czego czterech Czeladzi 
do tej roboty trzymać powinien, chyba by, uchowaj Boże deszczów i plusków usta-
wicznych, podczas których roboty takiej nie można praktykować. Siódma Kondycja, 
aby i sam Pan Majster nie spuszczając się na Czeladź, przypilnował tej roboty, nie 
tylko co do pośpieszenia prędszego, ale też i co do dobrej roboty należy, aby w niczem 
nagany niebyło. Ósma Kondycja, deklaruję temuż Panu Majstrowi płacić od tej roboty, 
od każdego Cetnara, [która] wynijdzie na całą wielką kopułę, po Czerwonym Złotym 

11 Tamże, s. 376-377, Dopisy CL, s. 213-215.
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jednym lub monetą albo szelągami po Złotych polskich siedemnaście, a od małej 
kopułki po Złotych dwadzieścia i cztery. Panu Majstrowi samemu Wikt i Piwo 
deklaruję, dla Czeladzi zaś tylko w każdą Niedzielę po Garncu Piwa, a w insze 
dni ze sklepu naszego kupować sobie powinni. Dziewiąta Kondycja, powinienem 
Pomocnikowi jednemu, co będzie dodawał blachę i posługował przy robocie, płacić 
na dzień po Złotemu jednemu, kiedy robić będą. Jedenasta Kondycja, ćwieki czyli 
gwoździe do przybijania tych blach, jako się wyżej nadmieniło, powinien sobie 
prokurować Pan Majster jako najlepsze i już te płacić nie będę, tylko w tę zapłatę 
wchodzą, co do Cetnara wyraziło się. Dwunasta Kondycja, Cetnary powinny się 
brać według Auszugów Wrocławskich i [ile] wynijdzie na tę robotę, od tyla ja zapła-
cić obligowany. Trzynasta Kondycja, Kluby, Liny, Deseczki i jakie tylko potrzebne 
drzewo, czy to do wciągania Blach, czy to do Rusztowania, ja prowidować i dodać 
powinieniem. Czternasta Kondycja, jako się wyżej nadmieniło, że Rusztowanie 
do gzymsów ja przez inszego Rzemieślnika wystawić obligowany, ale od gzymsów 
aż do samego Ganka, sam Pan Majster swojemi sposobami prokurować sobie będzie, 
czy to Drabki, czy inszym sposobem, tylko ja drzewa, jeżeli będzie potrzeba dodać 
obligowany. Piętnasta i ostatnia ale najmocniejsza. Ponieważ w takiej robocie 
od blach obrzynki i ucinki zwykły bywać, o co się jednak obliguje Pana Majstra, 
aby siła blachy nie psuł, chyba bez czego się nie obejdzie, aby tedy bezpieczniejsza 
i bez złej suppozycyi rzecz była, żeby te obrzynki nie ginęły, deklaruje się tenże Pan 
Majster z Czeladzią i pomocnikiem na wierność poprzysiądz przy zaczęciu roboty, 
jako wiernie i sprawiedliwie te obrzynki będą się oddawać Kongregacyi. Co się ma 
rozumieć i o białej Blasze, którą zdejmować będzie, i jeżeliby ta biała blacha nie 
była potrzebne Kongregacyi, obiecuje w pieniądzach tę biała blachę przyjąć, każdy 
Arkusz rachując po groszy cztery polskie. Co tak obie strony, ja w zapłacie a Pan 
Majster w jak najdoskonalszej robocie strzymać i ziścić deklaruje. In quantum 
by zaś pokazała się albo w miedzi jaka szkoda, albo w niedobrej robocie, to jest 
żeby była naganna przez ludzi znajdujących się i na to umyślnie sprowadzonych, 
czy to w zawijaniu, czy w przybijaniu blach jaki mankament, nie tylko że Pan 
Majster od roboty oddalony powinien bydź, ale też Fortuną swoją, jeżeliby przez 
niego jaka szkoda była, a na ostatek i z swojej Osoby, odpowiedzieć Kongregacyi, 
ile że sam ultro tej roboty naparał się, i ja wierząc jego obowiązkom, że doskonale 
tę robotę wystawi, inszych Majstrów odstąpiwszy, jego przyjąłem. Dla lepszej 
powinności tak ja jak i sam Pan Majster ten Kontrakt podpisujemy. Działo się 
jak wyżej w Kongregacyi na Świętej Górze Gostyńskiej. X. J. Prażmowski, P.K.G. 
mp. Teodor Hoyer.   
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ANEKS XII
Kontrakt z Gottliebem Stean na pokrycie kaplic 

blachą z 23 maja 1760 roku12.
Roku 1760. Zgodziłem się z Panem Gottliebem Staen Majstrem Kunsztu Blachmir-
skiego, który podjął się pobijać Miedzią Kaplice Kościoła naszego. Deklarowałem 
mu od tej roboty płacić od każdego Cetnara po Złotych polskich Dwanaście. 
Od roboty zaś z Blachy białej od każdej Faski po Reichstalarów Dwanaście to jest 
Złotych 72. Item Pomocnikowi powinienem płacić za każdy dzień po Złotemu. 
Przy tem deklarowałem mu od całej roboty Piwa Beczek dwie, a co nadto wypije 
z Czeladzią, w zapłacie potrącić się powinno. Co tedy brać będzie, na tym Kontr-
akcie wyrażono bydź powinno. Działo się Roku 1760 dnia 23 Maja. Notandum 
już dawniej na tę robotę dałem Złotych sto pięćdziesiąt. Dnia dzisiejszego daję 
Złotych Trzysta, czyni co do dnia dzisiejszego w ogół Złotych 450 dico Złotych 
Czterysta Pięćdziesiąt. X. Prażmowski P.K.G.

ANEKS XIII
Kontrakt z Janem Fryderykiem Szepke na wykona-
nie zegara wieżowego z 14 października 1758 roku13.

Sub interiori dato stanął kontrakt między Imci Księdzem Józefem Prażmowskim 
Proboszczem Kongregacji Gostyńskiej a Panem Janem Mieszczaninem i Zegarmi-
strzem w Wrocławiu. Videlicet przyrzeka wyżej rzeczony Zegarmistrz Imci Xiędzu 
Prażmowskiemu mocny długotrwały kwadransowy i godzinny zegar z długim 
Angielskim Perpendikułem i dwiema Indexami bez wszelkiej nagany wystawić 
i zrobić, okrom koła zegarowego sznurów i wagów, które Imci Xiądz Proboszcz 
na siebie do zrobienia bierze. Za takową tedy sztukę z kwadransami i godzinami 
należycie wystawioną, przyrzeka Zegarmistrz tę sztukę doskonałą na lat trzy 
tak, że i pomyślić o jej zepsuciu Imci Xiądz Pproboszcz nie powinien. Za co Imci 
Xiądz Proboszcz postepuje 210 Reichstalarów, a ten zegar przyrzeka P. Szepke 

12 Tamże, s. 378, Dopisy CLI, s. 216.

13 Tamże, Dopisy CXXVI, s. 190-191. 
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w sześć miesięcy punktualnie wystawić i maionis valoris ergo ten zawarty kontrakt 
in duplo i z obu stron rękoma własnymi podpisany, zapieczętowany w Szkaradowie 
14 8bris A. 1758 r.  

ANEKS XIV
Kontrakt z Fryderykiem Steinke na umeblowanie 

zakrystii z 27 kwietnia 1771 roku14.  
Ponieważ Pan Fryderyk Steinke Majster Kunsztu Snycerskiego w roku przeszłym 
zgodził się ze mną przy Panu Majstrze Stolarzu na zrobienie ceratow do szaf zakry-
stii kościoła naszego i innych sztuk, jako to ram do zwierciadeł, wazów i różnych 
ornamentów, a dotąd nie dokończył, a teraz daje przyczynę, że dla różnych prze-
szkód w Chociszewicach robić nie może, więc pozwoliłem tym teraz kontraktem, 
aby tę robotę kończył w Kongregacji, o co sam doprasza się. Obowiązuje się zatem 
tym kontraktem, że pilniej tę robotę kończyć będzie, a ja w rekompensę pilności 
obiecuję mu wikt na dwa miesiące taki, jaki Pan Stolarz ma, to jest: jaka w refek-
tarzu porcja będzie i piwa na dzień półtora garnca. Ta zaś porcja w ten czas mu 
tylko będzie dana, kiedy robić będzie, a jeżeliby który dzień nie robił, więc porcji 
brać nie będzie. Reszty mu należy do już wypłaconych pieniędzy czerwonych 
złotych ośm, które powoli wypłacać obligowany będę, miarkując po robocie. Aże 
przydałem projekt, że nad zgodę dawniejszą będzie robił Krucyfix według pro-
porcji i abrysu podanego z postumentem, więc do tego jużbym a part płacić nie 
powinienem, kiedy mu wiktu pozwalam, a przeszłą zgodą obiecanego nie miał. 
Jednakowoż zachęcając go nie tylko do pilnej ale i do jak najdokładniejszej roboty 
i ten Krucyfix osobno nagrodzę i obiecuję mu dać jeszcze czerwony złoty jeden, 
uczyni, co mu wypłacić mam za wszystką robotę czerwonych dziewięć a wybrał 9 
czyni czerwonych złotych osiemnaście. Czego gdyby dotrzymać nie miał, podpadać 
będzie stracie, jaka złożona bydź zwykła na niedotrzymujących Kontraktu. Dzieło 
się w Pempowie Dnia 27 kwietnia 1771. X.J. Prażmowski mp.

14 Tamże, Dopisy CLIII, s. 217.
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ANEKS XV
Kontrakt ze Franciszkiem Tiedemannem  

na umeblowanie zakrystii z 11 czerwca 1773 roku15.
Między W.Imci Xiędzem Proboszczem Kongregacji Świętego Filippa jasnej Góry 
Gostyńskiej z jednej i sławetnym Franciszkiem Tiedemannem Majstrem Kunsztu 
Stolarskiego Obywatelem Miasta Poznania z drugiej strony, stawa Kontrakt 
w niczym nie odmienny. Który to Majster wzwyż wyrażony podług od siebie 
danego Abrysu na wystawienie swoją Osobą i Czeladzią zakrystją podług pierw-
szej połowy fasonem i jako najmisterniej robotą swą doskonałą z wykładaniem 
akkomodując jako najkształtniej do proporcji pierwszej połowy przyrzeka, a to 
z materiałów in genere nic a nic od siebie danych, nawet i klej do tej całej roboty 
Kongregacja tejże jasnej Góry dać obliguje się niniejszym Kamień jeden. Wzwyż 
rzeczony Pan Majster obliguje się niniejszym Kontraktem całą tę robotę wystawić 
da Bóg w przyszłym roku 1774 na Święta Wielkanocne. Za tę zaś robotę ogólnie 
ugodzony rzeczony Majster za złotych polskich tysiąc dico Złot. Pol. 1000. Zaś 
wikt tak dla siebie tenże Majster jako i dla czeladzi do tejże roboty wziętych, 
tak obiad jako i wieczerzę, porcję ordynaryjną jako w refektarzu Ichmość Xięża 
używają, mieć ma, piwa zaś takoż punktualnie dla Majstra na dzień garncy dwa, 
a dla czeladnika jednego półtora garnca punktualnie dochodzić ma starej miary. 
In quantumby zaś wzwyż rzeczony Majster jakimkolwiek sposobem absentować 
się miał od roboty swej i regularności nie zachowywać, tedy tychże dni porcji jak 
piwnej tak kuchennej żądać nie powinien, exkludując zaś niedziele i inne święta, 
w te regularnie jako Majster tak i czeladź dochodzić porcje i piwo mają. Działo 
się w Poznaniu Dnia 11 Czerwca Roku 1773. X.J. Prażmowski mp.   

15  Tamże, Dopisy CLIV, s. 218.
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ANEKS XVI
Kontrakt z Tomaszem Prokowskim na wykonanie 

balustrady schodów z  8 lipca 1775 roku16.
Anno Domini 1775 dnia 8 Iuli stał się między Wielmożnym Imci X. Proboszczem 
Kongregacyi Gostyńskiej, a z drugiej strony Sławetnego Pana Majstra Tomasza 
Prokowskiego Kontrakt pewny według Kamiennom Robotę nad Galleriom przy 
Schodach i około murów. Deklaruje i obliguje Pan Majster wyżwysz wyrażony 
z pięknych i mocnych kamieniów, aprobowanej Architektury przygotować i skoń-
czyć i przesadzać, co jego kamienna robota każe. Przy tem się Pan Majster dekla-
ruje, te same kamienie aż na to Miejsce Szwusen [Wyszanów], to jest nad Odrom 
[Odrę] ą z naszej strony szafować ma na ten Kontrakt, bez żadne zatrudnienie 
i inne Expensy, jako to od Cła i Pasportów nadgranicznych, a zaś od tej samy 
Miejsca będą te kamienie odwożone końmi Pańskimi aż na własny Jurysdykcyi 
Gostyńskiej. Przy tym się obliguje sam Pan Majster aż do ultimis Xbris [grudnia] 
1775 wszystkie Kamienie nad Odrom [Odrę] od naszej strony stawić. Galerya ma 
mieć wzwyż 6 ćwierci dobrze y 4 Cal wysoko. Zaś znowu gzyms wierzchniom ma 
9 Cal wzwyż. Sam w środku od tych Postumentów 3 Ćwierci Kwadrat i po tym ten 
gzyms 3 Cal wysokocz [wysokości], za którą robotę ma mieć Pan Majster z Kon-
wentu naszego 200 Reichstalatów. Przy tym obiecuje i obliguje się Wielm. Imci X. 
Proboszcz Ludziom od Pana Majstra jako też i samemu Panu Majstrowi tak jak 
w Klasztorze zwyczajnymi jest, jeść i pić dostać mają. Co wszystko strony obydwie 
rękami własnymi podpisujemy. Działo się w Klasztorze Gostyńskim, dnia 8 Julii 
1775. Tomasz Prokowski.      

16 Tamże, Dopisy CLVI, s. 219-220. 
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ANEKS XVII
Kontrakt z Johannem Rymplerem na dokończenie 

balustrady schodów z 4 maja 1780 roku17.
Roku 1780, dnia czwartego Maja. Daję Kontrakt Panu Johanowi Rymplerowi, 
Kunsztem Snycerzowi do Drewnianej jako i Kamiennej roboty, który podejmuje się 
Galerję zaczętą kamienną, zupełnie według formy zaczętej i Abrysu na tę Galerię 
tu będącego wystawić i dokończyć jako najpilniejszą i najdokładniejszą robotą 
przyrzekając. Od wszelkiej tej roboty, którą sam sobie jak najpilniej miarkował 
przódy, będzie miał zapłaty pieniężnej Złotych Polskich trzysta dico Złot. 300. 
Wikt z Czeladzią swoją tu w Kongregacyi ale bez wymysłów i Piwa po Garncu 
na dzień na każdego Czeladnika miary sklepowej. Co mu się otrzymać obiecuje. 
Do niego należeć będzie jechać przy naszej na podróż Expensie po resztę kamieni 
już gotowych; a gdy wygotują tę robotę ustawić ją przy pomocy Mularzy, których 
naszym kosztem podejmować będziemy. Ołów, klamry do nas należeć będzie jemu 
dostawić. Na co się podpisuję. Dan w Kongregacyi Gostyńskiej Roku i Dnia jako 
wyżej. X. Andr. Zielętkiewicz Minister mpp. 

ANEKS XVIII
Kontrakt z Jerzym Konradem Markusem 

na pokrycie miedzią kościoła z 7 grudnia 1775 
roku18.

Między Imci X. Józefem Prażmowskim Proboszczem Kongregacyi Gostyńskiej 
z jednej strony i Panem Jerzym Konradem Markusem Mieszczaninem Poznańskim 
Profesją Kotlarzem z drugiej: niniejsza stanęła ugoda. Podejmuje się tenże Pan 
Majster odarte z miedzi przez wiatr Kaplice Kościoła naszego pokrywać, przy-
rzekając jak najlepsze ich wyporządzenie, jako też i jak najlepszą swoja kotlarską 
robotą, aby i dobrze utwierdzony gwoźdźmi był. Arkusz każdy i dobrze zwijany 

17 Tamże, Dopisy CLVII, s. 220-221. 

18 Tamże, Dopisy CLVIII, s. 221.
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dla niezacieczenia na potem. Bierze na siebie sprowadzenie miedzi nowej ze 
starą: to jest: przesyłanie starej miedzi do Hamerni na przelanie i wybicie z niej 
nowej i na powrót tejże przelanej i wybitej nowej sprowadzenie do Poznania. 
Zgoła według umowy ustnej wszystko wykonać przyrzeka. Od każdego Cetnara 
przelanej i wybitej miedzi, to jest, funtów Sto Trzydzieści i dwa, naznacza mu 
się na Hamernią Czerwonych Złotych dwa, dico 2, ale do przebicia starej miedzi 
na nową zawsze na każdy Cetnar dodawać się będzie starej miedzi funtów sześć. 
Transportu to jest za sprowadzenie jej z Hamerni do Poznania od każdych stu 
trzydziestu i dwa funtów, to jest od każdego Cetnara będzie miał Złotych Pol-
skich cztery, dico 4. Od roboty zaś jego, to jest przybijania tejże miedzi na Dachu, 
od wybicia każdego Cetnara Złotych Polskich Dwadzieścia z tym dokładem, 
że w tej zapłacie tak na Hamernią transport, jako też za jego robotę, brać ma 
każdy Czerwony Złoty po Złot. 18. Dla Czeladzi robiącej wiktu żadnego mieć 
nie będzie, tylko na miesiąc jeden, Beczkę Piwa jedną. Gwoździe do tej roboty 
i co należący do Kotlarskiej Profesji, Miejsce szafować będzie, a zaś Pan Majster 
co tylko do Kotlarza należy, wszystko zrobić jak najlepiej i Czeladzi dopilnować 
obowiązuje się. Na co się obydwie strony podpisują. Działo się w Kongregacyi 
Gostyńskiej. Dnia 7 Grudnia Roku 1775. W niedostarczeniu miedzi naszej do tej 
roboty, gdy przyjdzie nową kupować, za każdy Cetnar płacić mu się będzie Reys. 
Talarów 40, to jest Czerwonych Złotych Trzynaście, Złotych sześć. X. J. Prażmowski 
mp. Jerze Konrad Marcus. 

ANEKS XIX
Wykaz ofiarodawców na wyposażenie kościoła19.

Jakoż pomiędzy temi znieśli na to pobożne ofiary, najszczególniej: Fundatorka 
Weronika z Konarzewskich Mycielska Złot. 1520. Pan Baszkowski Złot. 800. Xiężna 
Radziwiłł Hetmanowa Złot. 720. Przeradzki Złot. 630. Korytkowska z Rogalińskich 
Złot. 1662. Radzewska z Czarnkowskich Podkomorzyna Złot. 548. Jarczewski Złot. 
216. Suchorzewscy Złot. 90. Sędzia Wałecki Złot. 72. Sufragan Poznański na Ambonę 
Złot. 1743. Kasztelanowa Kaliska Złot. 90. Dobek Podczaszy Czerniechowski Złot. 
287. Kasztelan Nakielski Złot. 835. Sędzia z Luboni Złot. 126. Rejent Poznański 
po Surrogacie Kaliskim Złot. 342. Kasztelanic Przementski na Kartę Gorzeńskiej 

19 Tamże, s. 375-376.
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Złot. 2573. Sędzia Poznański Złot. 84. Gorzeńska Łowczyni Wschowska Złot. 2786. 
Rogaliński Sędzia Wschowski Złot. 100. Bogucki Złot. 24. Zakrzewski Kasztelan 
Kaliski Złot. 178. Włoszka Złot. 17. Owczarz Błażejewski Złot. 36. Wojciechowski 
Złot. 126. W Szkaradowie od Kartgraczów Zlot. 83. Od Kapłanów Kongregacyjnych 
Złot. 2196. Kasztelan z Pogorzeli Złot. 774. Owczarek z Bojanic Złot. 444. Xiądz 
Konaegen Proboszcz Pempowski Złot. 3968 [Joachim Konegen, kapelan dworski 
u Mycielskich 1745-1749, proboszcz w Pępowie odnotowany w 1774 roku]. Kaszte-
lanowa Przementska Złot. 500. Xiądz Proboszcz Szkaradowski Zł. 1000. Sekretarz 
Koronny Złot. 633. Kasztelan Przementski Tworzyński Złot. 1000. Dobrzycki Złot. 
1000. Starostwo Konińscy Złot. 2260. Sobek Dziadek Złot. 18. Starościna Kcyńska 
Złot. 900. Raszkowski Złot. 200. Starosta Solecki Złot. 1035. Bezimienny Dobrodziej 
Złot. 1800. Mitkowski Złot. 90. Ze Śląska Złot. 54. Z pobożnych ofiar do Karbony 
Złot. 375. Starostwo Ośniccy Złot. 262. Starosta Lubiatowski Złot. 612. Targowski 
Złot. 180. Magdalena Pizelli Złot. 126. Pisarz Koronny Małachowski Złot. 54. 
Opat Trzemeszyński Złot. 54. Xiążęta Radziwiłłowie Złot. 270. Wolski Złot. 666. 

Te Zapomogi ofiarne zwiększyła podobno swoją szczodrobliwością Fundatorka 
Weronika z Konarzewskich Mycielska ile tego było potrzeba, a lubo Rejestra namie-
niają tylko Złot. 1520 danych przez Nią, przecież podanie ustne świadczy Ją bydź 
Fundatorką wszelkich ozdób Kościoła i głosi, że gdyby śmierć nie była za wcześnie 
przerwała biegu Jej życia, cały on Kościół byłby mozaikowany: a herb Konarzew-
skich umieszczony na Dachu Kościoła, jest dowodem iż dach ten miedziany jest 
dziełem tejże Fundatorki. Wprawdzie i Xiądz Zielentkiewicz w swojem Rękopiśmie 
i Sepultura w Księdze Zmarłych, przypisuje Xiędzu Józefowi Prażmowskiemu, tak 
zbudowanie Wieżków [czterech wież na kościele] jako i opatrzenie innych ozdób 
kościelnych. Lecz jakkolwiek był on majętnym z Ojca, przecież nie mógł bydź 
w stanie wydołać tak ogromnym nakładom.
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ANEKS XX
Protokół z wizytacji Jana Franciszka Wolskiego 

z 1667 roku20. 
Sześć ołtarzy: 1. Większy pw. Nawiedzenia MB i św. Franciszka Wyznawcy. 2. 
Super Sanctissima in Capella. 3. Św. Krzyża. 4. M. B. Bolesnej. 5. ???;

Naprzód Monstrancia srebrna złocista. Puszka srebrna a S. cała pozłocista. krzyż 
srebrny słusznej formy z pewnymi sztukami pozłocistymi. Kielichów trzy pozłoci-
stych z patenami nową fuzą. Lichtarzy para srebrnych wielkich. Lampa nie mała 
srebrna z sznurkami pozłocistemi. Tunibularz z łódką srebrne na łódce jest obraz 
Najśw. Panny. Ampułek para srebrnych mieyscami pozłociste. Mszał axamitny 
z sznurkami pozłocistemi i z pokrowcem. Mszał czarny srebrem białym oprawny. 
Sukienka Najśw. Panny srebrna miejscami pozłocista z dwiema koronami i Anio-
łami pozłocistemi, promieniami kamieniami roznymi nasadzona, jako rubinami 
szafirami diamentami przez IchMM. P.P. IcMci P. Jędrzeja Borka Gostyńskiego i Jej 
Mć P. Helenę z Pudliszek Małżonków, których herby na tymże obrazie albo sukience 
zostają. Sprawiona i szacowana ze wszystkim przez P. Wojciecha Budzyniewicza 
złotnika poznańskiego na trzy tysiące złotych monety polskiej y z robotą (krom?) 
kamieni. korony dwie srebrne złociste z kamieniami na głowie Panny Najśw. y P. 
Jezusa od Imci Andrzeja Borka Gostyńskiego kasztelana kaminskiego. 

Tablice trzy wielkie najznaczniejsze srebrne, na jednej z nich obraz Najświętszey 
Panny pozłocisty, na drugiej krzyż na trzeci Coronatis Bmae. Item tablic sześć 
rożnych znacznych wybijanych. Item tablic rożnych gładkich dwanaście, niektóre 
z nich wybijane po brzegach, przy jednej tablicy dwoje serc z rysowaniem imie-
nia Jezus y Marya, przy drugi wisi łódka na łańcuszkach. Item dwanaście tablic 
rożnych gładkich y wybijanych pośrodkiem y brzegach. Item dwadzieścia tablic 
pomiernych rożnych gładkich i wybijanych pośrodkiem y brzegach y niektóre 
pozłociste. Item piętnaście tablic srebrnych pomniejszych, na jednej z nich obraz 
Najśw. Panny w promieniach pozłocisty na (?) wybijany, przy której kryształów 
dwanaście, y obrazek Najśw. Panny w obie stronie odlewany srebrny pozłocisty 

20 Wizytacja dekanatu śremskiego i krobskiego przez Jana Franciszka Wolskiego, protonota-
riusza apostolskiego, archidiakona śremskiego (1667), AAP [Archiwum Archidiecezjalne 
w Poznaniu], sygn. AV 16, f. 66
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wiszący. Item piętnaście tablic najmniejszych białych. Item dwanaście tabliczek 
jeszcze pomniejszych białych z których jedna w oczy wybijana, druga także z oku-
larem jednym wiszącym, trzecia pozłocista. Item dwanaście tabliczek maluśkich 
z nich jedna pozłocista druga na kształt herbu miejscami pozłocista. Tabliczka 
jedna maluśka wybijana z obrazem S. Anny. Tabliczka jedna mała, na niej twarz 
wybita. Ząb jeden razny y dwa małe na łańcuszkach. 

Sześć serc znaczniejszych białych. Item trzy całe pozłociste. Item siedem mniejszych 
wybijanych białych. Item pięć gładkich białych wszystkie są z łańcuszkami. Okulary 
trzy jedne większe drugie małe. Ręka srebrna y konik srebrny. Pas srebrny pancerny 
biały. Pas drugi biały w sztuki z ogniwkami. Pas trzeci takowysz w sztuki biały. 
Pas czwarty biały srebrny w kółka na ogniwkach. Pas piąty w sztuki z ogniwkami 
pozłocisty z (nozenkami?) pozłocistymi. Pas srebrny złocisty w młyński kółka. 
Binda perłowa w nim sznurków drobnych pereł którą trzeba przywdziać. 

Tabliczka srebrna malowana, około niej brzegi cenowe malowane, przy niej wisi 
łódka z trzema wieżami srebrna, na łańcuszkach srebrnych, jako y sama tablica, 
a to iest..?.. Civitatis…?. Pereł item cztery sznurki z diamentem czeskim oprawnym. 
Item pereł cztery sznurki na piędź długie, między nimi perły dwie znaczne. Item 
perełek drobnych sznurki dwa w krążkę, między którymi koraliki się mieszają. 
Korali sznurów trzy między nimi są perełki y kryształki. Krzyżyk mały srebrny 
pozłocisty. Kwiatek z różą z siedmioma rubinami w złoto oprawnymi. Agnusek 
kryształowy w srebro oprawny. Nóżka maluśka w srebro odlewana. Różyczka albo 
gwiazdka szczerozłota z rubinami przy niej trzy perły. Kamyszek zielony w srebro 
oprawny. Obrączka złota. Metallum srebrne pozłociste przy którym wisi tabliczka 
z napisem Zofia Twardziczka. Krzyżyk różny srebrny pozłocisty z kamyszkami 
różnymi numero sześć. Item krzyżyk srebrny złocisty maluśki. Item krzyżyczek 
szmelcowany z dwiema perełkami koronnego złota. Pektorał albo zawieszenie 
srebrne pozłociste szmelcowane z diamentem raznym Czeskim. 

Pasek srebrny złocisty w młyńskie kółka przedniego srebra w trzydzieści kółek. 
Pasek srebrny złocisty na kształt bindki. Pasek pancerzany srebrny złocisty. Koronka 
z perłowej macicy, perełkami i koralikami drobnymi przekładana. Łańcuszek 
drobny mosiądzny. Mszał czarny pozłocisty od P. Zuzanny Janysczyney. Mszał 
item czarny prosty. Mszalików sześć requialnych nowo sprawionych. 
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ANEKS XXI
List wystosowany przez Kongregację za złodziejem 

z dnia 10 marca 1720 roku21.
W nieszczęściu naszym, które nas przed Mięsopusty spotkało, circiliter około Święta 
Najświętszej Maryi Panny Gromnicznej, quinta aut sexta die Februarij, Roku 
teraźniejszego 1720 – to jest okradziono nasz kościół Gostyński Świętego Filippa 
Neriusza, pod Tytułem Immaculata Conceptionis Beatissimae Maria Virginis, a nie 
postrzegliśmy tej szkody, dopiero die 22 ejusdem Mensis Februarij, gdzie nazajutrz 
wysławszy ku Kaliszowi ludzi, zaraz w miasteczku Borku wywiedzieli się i języka 
dobrego wzięli, że to Zakrysta nasz na imię Paweł Lechowicz rodem z Poznania, 
a przedtem zwał się Kucharzewicz, zrobił i dowiedzieliśmy się, że go kmieć Marcin 
Kowal nazwany ze wsi Bruczkowa, dzierżawcy Imci Pana Jana Tworzyańskiego, 
za nagrodę sześciu złotych do Kalisza w wstępny czwartek zawiózł; i gdy tam ludzie 
nasi, jak na pewne, po niego w tydzień jechali, on już był przed czteroma dniami, 
to jest we wtorek po Pierwszej Niedzieli Postnej z Kalisza umknął, przejechali go, 
jakoby z forami prosto do Pińczowa jechał, za którym gdy pogoń uczynili, aliści to 
nie ten Winowajca był, musieli się na inszą stronę udać: dotarli ludzie i do samego 
Krakowa, ale nigdzie tam w tej stronie dopytać się o nim nie mogli, teraz tedy 
powtórnie posłany Xiędza Zakrystianina, jako najlepiej rzeczy tej, która się stała, 
wiadomego, aby gdziekolwiek będzie się mógł wywiedzieć o tym Winowajcy, mógł 
od niego rekwirować szkodę tę kościelną, na cztery tysiące Tymfów, a ta suma była 
na fundację do pewnych Ołtarzów, do pewnego czasu złożona w kościele naszym. 
Ten zaś Xiądz Zakrystianin w tym interesie wysłany i z drugimi ludźmi świeckimi 
imieniem Jakub przezwiskiem Skrzynecki – ktokolwiek zaś nam do odzyskania, 
tak wielkiej szkody przez schwytanie tego Winowajcy dopomoże, nie tylko należytą 
nagrodę deklarujemy, ale go też w codziennych niegodnych modlitwach naszych 
na tem sam Miejscu naszem Świętym przed Panem Bogiem nie zapomniemy. 
Datum in Sacro Monte Gostinensi die 10 Martii 1720. Tomasz Zieleniewicz Sac. 
Th. D. Congr. Orat. Gostinensis, S. Ph. Ner. Proboszcz mpp. Xiądz Łukasz Kremski 
Congr. Orat. Gost. S. Ph. Ner. Sekretarz mmp.

21  Dominikowski, s. 261-262. 
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ANEKS XXII
Kontrakt z Walentym Widigerem na srebrną 

zasłonę z 23 listopada 1724 roku22.
Między Przewielebną Kongregacją Gostyńską Świętego Filipa Neriusza z jednej, 
a Imci Panem Walentym Widigerem Mieszczaninem Kobylińskim i Złotnikiem 
z drugiej strony, stawa Kontrakt taki: iż Ojcowie pomienionej Kongregacji dają 
Panu Widigerowi robić Tabulate Srebrną i ramę. W tej Tabulacie tylko pięć sztuk 
zamyka się. W środku pójdzie Obraz Niepokalanego Poczęcia Matki Boskiej, jak 
najkształtniej wybijany. Około głowy dwanaście gwiazd na podobieństwo tego 
obrazu, któryśmy mu dali, we wszystkim, jak tam są aniołki tak w tejże Tabula-
cie być powinno akkommodowane. Na tę robotę bierze srebra naszego Grzywien 
siedemdziesiąt próby jedenastej. Od roboty zaś zgodziliśmy się po półdziewiąta 
złotego od jednej Grzywnej. Tę zaś robotę jak najwyborniej na Święty Jan Imci Pan 
Widiger wystawić submittuje się, to jest w roku przyszłym Tysięcznym Siedem-
setnym Dwudziestym Piątym na pomieniony Święty Jan Chrzciciel punktualnie 
wystawić deklaruje. Który Kontrakt obydwie strony otrzymać sobie przyrzekają, 
pod zakładem summy tej, co srebro wynosi, i na to się rękami własnymi podpisują. 
Działo się w Kongregacji Gostyńskiej Dnia Dwudziestego Trzeciego Nowembra 
Roku Tysięcznego Siedemsetnego Czwartego. X. Mikołaj Gaworecki na Ś. Górze 
Gostyńskiej S.P.N. Oratorii Proboszcz mpp. X. Łukasz Krenski na Ś. Górze Gostyń-
skiej Senior mpp. X. Jan Ziembiński Congr. Oratorii Gostyńskiej Secretarius. X. 
Paweł Waniszewski Sacristianus. Walenty Widiger Złotnik i Mieszczanin Koby-
liński. Item odebrałem Ao. 1725 Die 10 Januari od Ichmościów Xsięży Kongregacji 
na Ś. Górze Gostyńskiej Grzywien Dziesięć srebra, co facit in summa Grzywien 
Osiemdziesiąt z wzwyż pomienioną summą. Walenty Wieiger Złotnik Kobyliński.

        

22  Tamże, Dopisy CV, s. 168-169.
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ANEKS XXIII
Spis sreber i cennych sprzętów kościelnych 

sporządzony w latach 1767-1788 przez ks. Marcina 
Sobockiego i ks. Andrzeja Zielentkiewicza23.

Sprzęt srebrny kościelny

Sukienka niebieska z aksamitu niestrzyżonego, rożnymi kamieniami y Perłami 
sadzona, ale perły niektóre poczerniały, naokoło złotemi łańcuszkami obszyta, 
Orzeł i pelikan perłami szadzone. Sukienka aksamitna czerwona złotem i srebrem 
haftowana, na prawej stronie Orzeł a na drugiej Pelikan, gdzieś niegdzieś Rubin-
kami y czeskimi kamyszkami, także cokolwiek perłami szadzona. Sukienka srebrna 
pozłocona, korony dwie, także srebrne pozłocone wiszą nad Głową Maryi, dwaj 
Aniołowie trzymają korony. Ta sukienka jest cała do blachy miedzianej przybita. 
Ramy około obrazu są srebrne, nad ramami trzy herby. Tafla zamykająca Obraz 
cała srebrna. 

Tabernaculum całe ma tło miedziane wyzłocone auszpurskiey roboty sztukami 
srebrnymi dziwnie przyozdobione, na wierzchu samego tego Tabernaculum Anioł 
trzyma Krzyż w ręku, niżej dwaj aniołowie dźwigają ciężar wyższej struktury, 
niżej jeszcze po bokach dwa snopki pszeniczne, wedle tych snopków stoją wazy, 
od których ciągną się z dołu aż do góry winne grona z liściami. Te wszystkie sztuki 
są srebrne oprócz wazów. Nad Tabernaculum Mitra blaszana pobielona kamieńmi 
czeskiemi sadzona. Opona kitajkowa karmazynowa.

Sukienka u św. Ojca naszego Filipa Nerjusza cała srebrna sparsim pozłacana, 
w obłokach zaś Najświętsza Panna z Panem JEZUSEM także sparsim pozłocone 
mają sukienki.

Monstrancja Parniterowa do Tabernaculum robiona ma sześć piramidków klej-
notami sadzone sztukami auszpurskimi srebrnymi ozdobiona cała miedziana 
czysto wyzłocona, Postument w niej srebrny wyzłocony sparsim sztuki na nim 

23 Sprzęt srebrny kościelny [w:] Dokumenty starożytne, AFG [Archiwum Filipinów w Gosty-
niu], sygn. A/5.
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auszparskie srebrne Krzyż na wierzchu kryształowy w którym jest Lignum vitae 
[Drzewo Życia] na rogach krzyżyka drobne dyamęciki. 

Monstrancja pomniejsza cała srebrna wyzłocona ma Malchisedek kamyszkami 
czeskiemi wysadzony po wierzchu tej Monstrancji sześć pieramidków misterney 
roboty drobnemi kamyszkami czeskiemi sadzone, na wierzchu, pod krzyżykiem 
wiszące także czerwone kamyszki, nad nimi Opatrzność Boska w promieniach 
srebrnych pozłoconych, krzyżyk także wierzchni kamyszkami czeskimi sadzony. 
Monstrancja mniejsza srebrna gładkiej roboty w troiste promienie cała wyzłocona. 
Postument cokolwiek ma bez pozłoty srebro. Monstrancja wielka srebrna stara 
w promienie sparsim wyzłocone. 

Kielichów 25. Paten 25. W Błażejewie kielich z pateną jeden. Patena do komuni-
kujących w Cyboryum 1. Puszka do komunikantów 1. Puszka średnia 1. Puszka 
najmniejsza 1. Dzbanuszków średnich 10. Kłosów srebrnych do tych dzbanusz-
ków 126. Tace srebrne do ampułek 4. Ampułek do nich par 4. Lichtarzy wielkich 
6. Lichtarzy średnich 6. Lichtarzy mniejszych ołtarzowych 6. Lichtarzyków alias 
stołowych 10. Trybularz z łańcuszkami 1. Łódka srebrna z łyżeczką 1. Łódka ślima-
kowa w srebro oprawna z łyżeczką 1. Lampa przed ołtarzem wielkim Fundatorska 
wielka 1. Lampy pomniejsze przed ołtarz wielki 2. Lampa nie wielka przed św. 
Ojcem Filipem 1. Lampa równa tejże przed Matką Bolesną 1.

Krzyż wielki do Procesji w którym są relikwie 1. Krzyż wielki na ołtarz na postu-
ment Lichtarzowy 1. Krzyż do celebranta pomniejszy 1. Krzyżyk pomniejszy 1. 
Krzyżyków małych z Figurkami srebrnymi 3. Krzyżyk bursztynowy 1. Krzyż 
drewniany z Figurą srebrną cum tituli 4 Ewangelistar et Cena Domini [czterech 
ewangelistów i Wieczerza Pańska] 1.  

Relikwiarze srebrne cum Ligni Vitae [z Drzewem Życia] 2. Relikwiarzyk cum 
Reliquia S. Petris 1. Relikwiarzyk mały SS. Simonis et Judae 1. Relikwiarze wiel-
kie miedziane całe wyzłocone, w jednym Relikwia św. Walentego Męczennika 2.

Łódź srebrna, na niej korona srebrna z herbem Fundatorskim wyzłoconym, 
w którey złożona głowa jest św. Wincentego Męczennika.

Obłoków srebrnych od Matki Bolesnej sztuk 9.
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Wotów wielkich sztuk 35. (z niej od X. Proboszcza wziąłem za konsensem i widze-
niem dico 5 z  tych dwa wota dałam do kap zrobić spinków pięć par). Wotów 
rozmaitych 53 [poprawiono na 57] prócz wotów pozłoconych niżej wyrażonych 
(item z tych wotów 57 cztery wota dane są na łańcuszek srebrny do trybularza). 

Kropielnica srebrna wyzłocona u drzwi zakrystii 1. Łodka z koroną u niej dwa 
serca, cała wyzłocona szmaragdami sadzona tak i korona. Dwa serca srebrne 
spojone wyzłocone nad nimi koronka srebrna biała i łańcuszek. Dwa serca spo-
jone srebrne wyzłocone, z dwiema łańcuszkami w pośrodku litery y mitra nad 
nimi Książęca. Serce szczerozłote na wierzchu a dwiema literami A.A. Dwie nogi 
srebrne wyzłocone. 

Numismata dwa jedno złote drugie srebrne Innocencyusza Papieża XI przy wieczerzy 
Pańskiej dane Przewielebnemu Im. X. Stanisławowi Grudowiczowi Introduktorowi 
naszemu, gdy mu Papież nogi umywał, oprawione w Cyrkuły srebrne pozłocone.

Wotum spore srebrne pozłocone na nim jest dziecko w powiciu wyrażone na łań-
cuszku. Wotum srebrne pozłocone na nim dwa oczy wyrażone. Obrączków złotych 
12 dico dwanaście. (Z tych wziął Im. X. Proboszcz do Wrocławia na reperacją 
korony którą dał w robotę P. Weyglowi obrączków złotych 6 a pozłacanych 9 oddał 
Im. X. Proboszcz jeden pierścionek złoty sadzony diamencikami taxowany # - 5 
lub - 6 i drugi pierścionek taxowany # - 2. Numisma złote wazy # 15. Pierścionków 
srebrnych z różnymi kamyszkami złotych 3.Pierścionkow srebrnych z różnymi 
kamyszkami - 5- dico pięć y dwie obrączki.

U św. Krzyża korona srebrna z trzema promieniami y Fartuszek. U św. Józefa 
promienie około Głowy y Pana Jezusa obie srebrne. U św. Barbary korona srebrna 
pozłocona aksamitem czerwonym podłożona. U św. Jana Nepomucena y Anto-
niego  u św. Jana nad Głową korona z pięciu gwiazd srebrna w ręku język srebrny 
u św. Antoniego cyrkuł srebrny nad Głową w ręku język srebrny. U Matki Boskiej 
korona sadzona kamyszkami, a na Głowie Pana Jezusa korona srebrna, na dole 
na słupie Pan Jezus okrążony promieniami srebrnymi. U Matki Boskiej Różańco-
wej u Boga Ojca Berło u Boga Syna trzy strzały na Głowie Matki Boskiej korona 
wszystko pozłacane. U Boleści na Głowie Matki Boskiej korona kamieniami cze-
skimi sadzona na Głowie Pana Jezusa na kształt cierniowej srebrna pozłocona y 
fartuszek srebrny. Lustra srebrne do cieni 2. Vasculum argentum ad abluendos 
digittos post distributam Communionem. 
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Od Roku 1777 Przybyło Kompaniów Dolskich Vota 3. Od Państwa Morawskich 
obrączków złotych 2 i Votum do św. Filipa. Do Matki Bolesnej Pierścionek złoty 
(..?) Diamencikami sadzony 1. Od Państwa Zakrzewskich z Kobylina wotum (Jest 
do 57 wotów rachowane: to wotum od Państwa Zakrzewskich w dico rachowane). 
Numizmata srebrne różnej wielkości – 7 dico siedem te dane siedem numizmatów 
na łańcuszek do trybularza srebrnego. Od cieni dwie blachy srebrne dane są na łań-
cuszek do trybularza srebrnego Item dwa srebrne żeby także do łańcuszka są wydane. 

W Roku 1781 ofiarowane jest Wotum srebrne małe od WIm Panny Maryanny 
Koszutskiej z Mszczyczyna, na którym jest Imię MARYA. W Roku 1781 ofiarowane 
jest wotum srebrne małe od WIm Pani Nieżuchowskiej Podkomorzyny Wschowskiej 
na którym są wyrażone oczy.

W Roku 1782 ofiarowane jest wotum srebrne małe na którym jest wyobrażenie 
Najświętszey Matki Boskiej z dzieciną Panem Jezusem od Wielmożnej Imci Pani 
Zofii Kowalskiej z Mszczyczyna. Item w Roku 1782 ofiarowane jest wotum srebrne 
małe na którym wyrysowane jest Dziecię w powiciu. W Roku 1782 ofiarowane są 
dwie obrączki z palca od małżeństwa pewnego srebrne pozłocone.

W Roku 1783 ofiarowane jest wotum srebrne serce od Wimci P. Domiechowskiego 
z Dalabuszek i od Imci Panny Wojewodzanki Mycielskiey. 

W Roku 1784 ofiarowany jest pierścionek misternie nakładany z diamencikami 
tak na obrączce insuperficie przez Imci X. Mateusza Kasperskiego Proboszcza 
natenczas Kongregacyi Gostyńskiej oddany.

W Roku 1785 Przybyło wotum małe srebrne wyrażone na nim Dziecię w powiciu.

W Roku 1785 Przybyło wotum srebrne małe na którym wyrażona jest osoba klę-
cząca z rękoma złożonymi.

W Roku 1785 Przybyło wotum małe srebrne na którym wyrażone jest Dziecię w powiciu.

W Roku 1785 Dane jest wotum srebrne małe na którym są wyrysowane oczy ludzkie.

W Roku 1787 ofiarowany jest mały krzyżyk do (..?) Matki Bolesnej z koronnego 
złota od Panny z Mszczyczyna.
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W Roku 1787 ofiarowane jest wotum do Wielkiego Ołtarza od Jaśnie Wielmożnego 
Jmci P. Rafała z Gurowa Gurowskiego Kasztelana Przemęckiego Orderu S. Stani-
sława kawalera, to wotum jest srebrne nad inne wota małe celniejsze; na dwóch 
wstęgach szerokich jedna z nich Niebieska modra, a druga czerwona na których 
dwóch wstęgach są Orły dwa srebrne wyzłocone. Na tym wotum jest z jednej 
strony wyżej; Matka Boska Gostyńska, z drugiej strony wyżej, jest opis doznanego 
cudu; jest herb wybity J. W. W. Gurowskich; z drugiej strony jest osoba klęcząca, 
z rękoma złożonymi modląca się do Matki Boskiej; na czterech zaś końcach tego 
wotum są grona okrągławe srebrne z wierchu pozłociste cztery.

1788 a 10 iuni [10 dnia czerwca] oddanemi jest wotum od X. Proboszcza Con-
gregationis nostra Tomasza Ostrowskiego przez pewną dziewczynę ofiarowane, 
jest to wotum małe wyrażające nogę ludzką na podziękowanie Matce Boskiej 
za uleczenie tej nogi onejże, na którą cały rok chorowała. To wotum zawieszone 
jest u Wielkiego Ołtarza.

1788 a 11 7 bris [11 września] oddane mi są dwie obrączki z palca srebro pozłociste 
przez Imci X. Tomasza Ostrowskiego natenczas Proboszcza Cong. Gostinens. które 
są ofiarowane od Pani Bertrandowey natenczas służącej z Wrześnicy. 

1788 a 12. 9 bris [12 listopada] Pobożny Braciszek Kwestarz Wielebnych Ojców 
Bernardynów z Poznania ofiarował wotum do S: kościoła naszego na którym 
jest wyrażone Imię JESUS, a zawieszone jest pod obrazem Matki Najświętszej 
u Wielkiego Ołtarza.

ANEKS XXIV
Kradzież talarów w 1805 roku24.

W Roku 1805 podczas Procesyi Solennej Bożego Ciała i kiedy nikogo zgoła nie było 
na gankach, dwaj Kramarze odpustowi nazwiskiem Kozłowscy, otworzyli nader 
umiejętnie Stancję [cele klasztorną] poowczasowego Ministra Xiedza Jana Bart-
lewicza, ubranego na Procesji w Ornat, wyłupili dłutkiem klapę do biurka i z tego 
zabrali około 400 Talarów. Ależ pieniądze te niosąc w połach swoich surdutów 

24 Dominikowski, s. 587-589.
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z ganków przez cmentarz pomiędzy ludem zebranym na nabożeństwo, upuścili 
coś z nich na samym cmentarzu i kiedy po odejściu Prosesyi od pierwszego Ołta-
rza, zagasiwszy na nim świece Wincenty Hejnowicz Obywatel Gostyński, szedł 
ku drugiemu Ołtarzowi, dostrzegł one upuszczone pieniądze i natychmiast zrobił 
rozruch: iż musiała w Kongregacyi zajść kradzież. Jakoż przekonano się naocznie 
takowej, lecz mimo wszelkiego śledztwa nie podołano wykryć jej Sprawcy. 

Rzecz ta stała się wnet głośną wszystkiemu ludowi zgromadzonemu przed Kościołem. 
Każdy ubolewał nad nieszczęściem Kongregacyi i głośno o niem rozmawiał. Co usły-
szawszy niejakiś Kucharz Sroczyński, który właśnie w tym czasie jadąc z Warszawy 
przejeżdżał wedle Kongregacyi oznajmił: iż wyjeżdżając z Boru Bogusławskiego 
widział jadących naprzeciwko sobie dwóch Mężczyzn z taczkami i jedną Kobietę, 
i że ci skoro go tylko spostrzegli, zboczyli z drogi publicznej na Smug Bogusławski. 
Sądził więc, że to właśnie ci ludzie mogli popełnić oną kradzież. A znając ich ubiór, 
podjął się za jakowym wynagrodzeniem, udać się za nimi w pogoń i onych ująć. 
Jakoż w mieście Śrzemie [Śremie] powziął wiadomość, że ludzie podobnie ubrani 
dopiero co stamtąd wyruszyli ku Folwarkowi zwanemu Topiałka, gdzie istotnie 
dojechawszy już pod wieczór, znalazł ich roztaszowanych w Stodole na nocleg. 
A następnie działając z wszelką roztropnością, schwytał ich wszystkich, zabrał 
ich rzeczy wraz z ukradzionymi pieniędzmi, z których mało co było straconem 
i to wszystko dostawił wiernie Kongregacyi, za co uzyskał nagrody 50 Talarów. 
Kongregacja zaś Złodziejów tych oddała do Inkwizytoratu Wschowskiego. Skąd 
niezadługo wypuszczono Kobietę na wolność i później jednego z Braci Kozłow-
skich. Zatrzymano tylko najgłówniejszego Sprawcę onej kradzieży. Lecz z tym 
przewłócząc Process, doczekano się zmiany Rządu w tej Prowincji. Za której umarł 
on obwiniony w więzieniu, a z powodu że po on czas kasa Inkwizytorialska była 
całkowicie rozszarpana, musiała Kongregacja zapłacić za niego kosztów proce-
sowych, kuracji i pogrzebu etc. około 1000 złotych. 
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ANEKS XXV
Kradzież talarów z 1811 roku25.

Roku 1810 Dnia 5 Lipca umarła w Wilkowie Niemieckim pod miastem Lesznem 
Franciszka Xawerja z Koźmińskich Mycielska. Wojewodzina Inowrocławska, Fun-
datorka Kongregacyi, a Pani mnogich Dostatkówi Zapasów wszelkiego rodzaju. 
Sukcessorowie jej podzieliwszy się jej postałością, mianowicie: synowie Michał 
Mycielski Starosta Koniński i Stanisłw Mycielski Wojewodzic tudzież córka Anna 
z Mycielskich Potocka Podkomorzyna Koronna. Najosobliwiej stare pieniądze fał-
szywej wartości złożyli na niejaki czas w Skarbcu Kongregacyjnym, znajdującym 
się na ganku górnym, a zamykanym na jedne drzwi żelazne z ogromną kłódką 
i drugie drzwi drewniane z zamkiem.

Z tych pieniędzy Zakrystiańczyk Kongregacyjny Walenty Markowski rodem z Gra-
bonoga i służący Xiędza Proboszcza niejakiś Starowicz, przed Świętym Janem 
Chrzcicielem w Roku 1811 otworzywszy gwałtownym sposobem on Skarbiec, 
ukradli jeden worek z 200 Talarami. A że to były złotówki jakoby z nowa bite, 
i to niebędące w kursie, przeto łatwo się z niemi wydali i dobrowolnie przyznali 
do kradzieży. Zaczem zwrócili one pieniądze, mało co straciwszy z nich, gdyż ich 
nie mogli wydawać pomiędzy ludzi. Sami zaś oddani do Inkwizytoriatu Wschow-
skiego, wysiedzieli tamże za Dekretem dwa lata Kary Festunkowej. 

ANEKS XXVI
Kradzież złotych dukatów z 1814 roku26.

Na Kościele Kongregacyi Świętogórnej pod dachem Wielkiej Kopuły, a mianowi-
cie we Filarze przy Ołtarzu Świętego Józefa znajduje się głęboka kryjówka, gdzie 
pospolicie chowano srebra kościelne. Ależ pracę tę uskuteczniano zawsze tylko 
przez dwóch Kapłanów i Kleryka mającego dozór nad Zakrystią. Samego zaś 
Zakrystiańczyka po on czas wyprawiano z domu za jakowym interesem.

25 Tamże, s. 589.

26 Tamże, s. 589-592.
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Z tem wszystkiem, jednego razu po odbytym znacznym Odpuście, czy też wcale 
Pogrzebie, wypadało schować tamże srebrne Lichtarze, zaczem zadysponowano 
ówczesnemu Zakrystiańczykowi wyżej opisanemu Walentemu Markowskiemu, 
jakowąś podróż. Alić ten domyślając innego zamiaru odebranej Dyspozycyi, zwlókł 
nieco tę podróż i udał jakoby się w istocie oddalił z domu, a tym czasem zataił 
się nad Zakrystją, skąd otworem bocznym przy Wielkim Ołtarzu mógł uważać 
wszystko, co się dzieje w zamkniętym Kościele. Zaczem Xiądz Krzysztof Kwadryński 
po on czas Minister, Xiądz Kasper Dominikowski przybrany do pomocy i Kleryk 
Józef Wyrzykiewicz, pozamykawszy starannie drzwi Zakrystyjne i Kościelne, wzięli 
się wewnątrz Kościoła do roboty i powciągawszy za pomocą liny utwierdzonej 
na Klubie, Lichtarze srebrne pod Kopułę Wielką, schowali one w przerzeczonej 
kryjówce głębokiej, a nadto w tymże samym czasie złożyli do tejże kryjówki worek 
należycie opieczętowany z 2264 Sztuk Dukatów w Złocie, które Kongregacja niemal 
od samego swego początku zbierając z oszczędzeń, chowała na wszelki wypadek 
gwałtownej potrzeby. 

Wciąganie pomienionych Lichtarzy widział podobno dobrze ze swego ukrycia 
Zakrystiańczyk Walenty Markowski, a później podżegany ciekawością pod pozorem 
chędożenia Lichtarzy Cynowych zamykał się w Kościele i z wszelka przebiegłością 
szukał na Kościele miejsca schowania Lichtarzy srebrnych, które znalazłszy, zre-
widował co do najmniejszego szczegółu.

Kiedy więc tenże, wysiedziawszy dwuletnią karę w Inkwizytoriacie Wschowskim 
za popełnioną wyżej wymienioną pierwszą Kradzież pieniężną, został puszczony 
na wolność i daleki aby następnie pracą rąk swoich starał się utrzymywać i owszem: 
chcąc z wszelką lekkością figurować na świecie, powziął nieprzełomną żądzę 
korzystania z onego wiadomego sobie Depozytu Kongregacyjnego.

Tym umysłem we Wieczór Wielkosobotni 1814 Roku, w któren pospolicie aż do czasu 
Nabożeństwa Rezurekcyjnego Kościół bywa otwarty, poszedł na Chór Myzykalny, 
na tym nie zastawszy nikogo, poszedł aż na dach Kościoła. Tam odbił kłódkę 
na Kopułę i wszedłszy pod jej dach, zrobił sobie ogień, przy którego świetle spu-
ścił się w oną kryjówkę i zabrał on worek z Dukatami: a zanim Kapela przybyła 
na Chór, końcem grania w czasie Resurrekcji, już on był wmieszał się między lud 
znajdujący się w Kościele i po skończonym Nabożeństwie około północy udał się 
wprost na Pole Grabonowskie, gdzie pod jeden wielki kamień złożył tymczasowo 
ukradzione pieniądze.
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Kradzież tę dopiero po niejakimś czasie zmiarkował Kleryk Józef Wyrzykiewicz: lecz 
mimo wszelkich domniemań, poszukiwań i starania, trudno było natrafić jakowy 
ślad jej rzeczywistego sprawcy, a tym czasem tenże utajony w pewnej odległości 
od Gostynia sam marnotrawił swą zdobycz i związał się w Lesznie z podobnym 
Zbrodniarzem i Marnotrawcą Onufrym Stanickim, którego następnie mienił się 
bydź Siostrzeńcem pod Imieniem „Wincenty Uniszkiewicz” i pod tym Imieniem, 
obydwaj pojechali do Poznania. Stamtąd za niedługim czasem potajemnie oddalił 
się Stanicki, bez wątpienia dobrze obłowiony od Walentego Markowskiego: ile 
że w samych początkach swego łotrowskiego związku, obydwaj mieli się podzielić 
w równej części posiadanymi Dukatami.

Tak więc Markowski widząc się porzuconym od poczciwego Wuja, nie śmiał sam 
przez siebie zrobić jakiego publicznego użytku z reszty kradzionych pieniędzy; 
zaczem związał się na nowo z Józefem Lewańskim, który utrzymywał Szynkowinę 
na ulicy Wrocławskiej a później przeniósł się na Srzódkę [Śródkę] i tam to do jego 
mieszkania zaniósł pozostałą resztę pieniędzy od tych, które już zmarnotrawił 
i na dalsze marnotrawstwo u siebie utaił.

Pieniądze te, których miało bydź jeszcze 1390 sztuk Dukatów oddał Markowski 
na zawsze do dowolnego niemi rozrządzenia temuż Lewańskiemu, zaprzestając 
jedynie na jego zapewnieniu, iż go przybierze za Syna i wraz z swymi naturalnymi 
Dziećmi przypuści go do równego działu spadkiem po sobie.

Niezwłocznie zatem Lewański odkupił Folwark położony na ulicy Borkowskiej 
przedmieścia miasteczka Dolsko i tamże wraz z Walentym Markowskim osiadł. 
Wszystko to było zupełnie niewiadomem Kongregacyi: aż dopiero, kiedy Lewański 
źle traktując swoją żonę Salomeję, dał jej powód, iż ta w miesiącu sierpniu 1815 
pozabierwaszy z sobą wiele rzeczy i Papiery, odjechała go z Dolska i przeniosła 
się do Poznania, gdzie czy przez skrupuł sumienia, czyli też z chęci pomszczenia 
się na mężu, oznajmiła Policyi kradzież Markowskiego i uczestnictwa w tejże 
swojego męża Lewańskiego.

Właśnie po on czas zjechał do Poznania Walenty Markowski i natychmiast został 
przyaresztowany w pomieszkaniu Jaworskiego na Chwaliszewie: również zadyspono-
wano i niezwłocznie przyaresztowano tak Stanickiego jak i Lewańskiego w Dolsku. 
Ci wszyscy osadzeni we Festunku, wyrokiem ostatecznym Sądu Appellacyjnego 
z dnia 8 listopada 1817 zostali skazani: mianowicie
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Walenty Markowski na Dziesięć lat 

Onufry Stanicki i Józef Lewański na Dwa lata

Marianna Stanicka za utajenie tej kradzieży i na jakieś w niej uczestnictwo na trzy 
miesiące więzienia.

Kongregacja zaś z tej całej kradzieży nie odzyskała na powrót jak tylko:

Za rzeczy sprzedane po Lewańskim około 3900 złotych. Folwark w Dolsku oce-
niony urzędownie na 728 Talarów, który jednak później z wolnej ręki sprzedano 
nijakiemu Molskiemu przyniósł tylko 500 Talarów, a reszta 100 Talarów wraz 
z bankructwem tegoż, przepadła na zawsze dla Kongregacyi.

Nad to odzyskała Kongregacja około 50 Dukatów, które złodzieje wypożyczyli 
w różne miejsca, a o które taż Kongregacja musiała toczyć Processa. 

ANEKS XXVII
Pismo Arcybiskupa Antoniego Baraniaka dotyczące 
przekazania złotego różańca po papieżu Janie XXIII

Poznań – Boże Narodzenie 1964 r.

Przewielebny Księże Superiorze!

Niejednokrotnie słyszał Ojciec święty Jan XXIII o naszym Archidiecezjalnym 
Sanktuarium Maryjnym na Świętej Górze Gostyńskiej.

Klasztor Świętogórski otrzymał nawet w swoim czasie odręczne błogosławieństwo 
Ojca świętego Jana XXIII, które przechowuje jako najcenniejszy dokument życz-
liwości Stolicy świętej dla Sanktuarium Gostyńskiego.

Pragnąłem gorąco, aby to Sanktuarium otrzymało jeszcze jakąś osobistą pamiątkę 
po Ojcu świętym Janie XXIII i dlatego zwróciłem się do wykonawców ostatniej 
woli Papieża o jakiś przedmiot pamiątkowy dla Sanktuarium Gostyńskiego.
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Cieszę się ogromnie, że mogę przekazać na ręce Czcigodnego Księdza Superiora 
dla Sanktuarium Świętogórskiego ZŁOTY RÓŻANIEC, którego ziarnka – w kornej 
modlitwie – przesuwał świątobliwy Papież Jan.

Różaniec ten otrzymał Ojciec święty Jan XXIII od Sióstr Diecezji Johannesburg 
z Afryki Południowej.

W roku soborowego podkreślenia modlitwy różańcowej w Polsce, dar ten nabiera 
szczególnej wymowy. Bezwiednie Ojciec święty Jan XXIII ze szczególnego dopustu 
Bożego włączył się symbolicznie – nawet po swojej śmierci – w naszą zbożną akcję 
różańcową na rzecz Soboru, która opiera się głównie na modlitwie różańcowej, 
jako na niezawodnym orężu prowadzącym do zwycięstwa.

Różaniec Jana XXIII ofiarowany Matce Bożej Świętogórskiej, niech stanie się dla 
przyszłych pokoleń zachętą do modlitwy za zwycięstwo Kościoła.

x. Antoni Baraniak 
Arcybiskup Poznański 

Metropolita 
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ANEKS XXVIII
Pismo dołączone do Złotej Róży

Benedykt XVI, papież, 
na wieczną rzeczy pamiątkę.

Wszystkim wiernym w Polsce znane jest z nazwy i miejsca Sanktuarium Matki Bożej 
- Róży Duchownej na Świętej Górze w Gostyniu. Mają bowiem zwyczaj napływać 
tam tłumnie rozmaici pielgrzymi, by uczcić Matkę Bożą i prosić o niebiańskie łaski, 
tak dla ciała, jak i dla ducha. Tam też członkowie Kongregacji Oratorium św. Filipa 
Neri poświęcają się gorliwie pracy, żeby odpowiednio zadbać o wierny lud, udzielając 
sakramentów Kościoła i Słowo Boże. Starodawność Sanktuarium, jego sława i powsta-
nie, zachęcają w szczególny sposób do życia zgodnego z nakazami Ewangelii.  

Zbliża się rocznica pięćsetlecia, kiedy to Czcigodny Brat Jan Lubrański, Biskup 
Poznański, ogłosił dekret na mocy którego zatwierdził cuda, które dokonały się 
na Świętej Górze. Z upływem wieków wspomniane miejsce stało się jakby bastio-
nem wiary katolickiej, której bronił wielki kult Bożej Rodzicielki. W minionych 
czasach Sanktuarium NMP Róży Duchownej, za zgodą naszego poprzednika, 
Czcigodnego Sługi Bożego Pawła VI, zostało wyniesione do wyższej godności, 
mianowicie Bazyliki Mniejszej, aby zwiększenie przywileju umocniło pobożność. 

Pragniemy więc nie zaniedbać niczego, co służy ozdobie oraz czci Sanktuarium, i jesz-
cze godniej wyróżnić tamtejszą świątynię. Dlatego wychodzimy naprzeciw prośbom 
Czcigodnego Brata Stanisława Gądeckiego, Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego, 
i na mocy niniejszego dokumentu z wielką miłością w sercu przyznajemy oraz darujemy 
dla tego kościoła Złotą Różę. Będzie ona odtąd tam przechowywana jako znak naszej 
szczególnej życzliwości i widoczne świadectwo, przez które chcemy pomnożyć świetność 
Sanktuarium.  O co zaś w uroczystej ceremonii błogosławienia Róży błagaliśmy Boga 
Ojca miłosierdzia, o to ponownie Go prosimy, aby wszystkim ludziom dobrej woli 
obficie udzielał łask i napełnił ich niebiańskimi darami.

Dane w Rzymie, u św. Piotra, opieczętowane pieczęcią Rybaka, dnia czternastego miesiąca 
lutego, w święto Świętych Cyryla i Metodego, w roku 2012, siódmym naszego Pontyfikatu. 

Benedykt XVI



134 Skarby Świętej Góry

BIBLIOGRAFIA
Adamski 2018 – Adamski Adam, Wydarzenia poprzedzające powstanie Kongregacji, [w:] Pamiątka 
Jubileuszu 350-lecia Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze Gostyńskiej, 
Gostyń 2018, s. 57-81.

Bazylika i klasztor 1971 – Bazylika i klasztor Księży Filipinów na Świętej Górze k. Gostynia 
(Przewodnik), Święta Góra 1971. 

Błaszczyński 2012 – Błaszczyński Michał, Najstarsze zachowane tabliczki wotywne w Wielko-
polsce, [w:] Całe srebro Rzeczpospolitej Panu Michałowi Gradowskiemu ofiarowane, Muzeum 
Pałac w Wilanowie 2012, s. 141-150.

Błaszczyński, Sobczak-Jaskulska 2019 -  Błaszczyński Michał, Sobczak-Jaskulska Renata, 
Poznań jako ośrodek produkcji biżuterii do końca XVII w., [w:] Rządzić i olśniewać. Klejnoty 
i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku. Eseje. Praca zbiorowa pod red. Dariusz Nowacki, 
Magdalena Piwocka, Danuta Szewczyk-Prokurat. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum 
2019, s. 169-187. 

Brzeziński 1869 - Pamiątka jubileuszu dwuchsetletniego zgromadzenia XX. Filipinów na Górze 
Świętej Gostyńskiej Roku Pańskiego MDCCCLXVIII, t. I/II. Poznań 1869. (Publikacja nie auto-
ryzowana, pisana przez ks. Antoniego Brzezińskiego).  

Brzozowski 2003 – Brzozowski Henryk, Nieznane dzieła złotnika poznańskiego Wojciecha 
Budzyniewicza ze skarbca XX. Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu, [w:] Kronika Miasta 
Poznania, Raptularz Poznański, Poznań 2003, s. 7-15.

Brzozowski 2003b – Brzozowski Henryk, Złote korony mistrza W. Gontarczyka z cudownego 
obrazu Matki Boskiej Świętogórskiej, [w:] Świętogórska Róża Duchowna, 2003, nr 2, s. 10-16.

Brzozowski 2004 – Brzozowski Henryk, Metalowe plakietki i aplikacje wotywne z kościoła XX. 
Filipinów w Gostyniu i ich problematyka konserwatorska, praca magisterska pisana na Uniwer-
sytecie Mikołaja Kopernika Toruniu w 2004 r. pod kierunkiem prof. Mariana Arszyńskiego 
i prof. Jana Tajchmana. 

Brzozowski 2004b – Brzozowski Henryk, Relikwie św. Filipa Neri z klasztoru księży Filipinów 
na Świętej Górze Gostyńskiej, [w:] Świętogórska Róża Duchowna, 2004, nr 3, s. 21-29.



135Bibliografia

Brzozowski [2005] – Brzozowski Henryk, Vasa Sacra. Naczynia eucharystyczne przechowywane 
w polskich skarbcach filipińskich, Gostyń [2005].

Brzozowski 2006 – Brzozowski Henryk, Monstrancje augsburskie z klasztoru księży Filipinów 
na Świętej Górze w Gostyniu, [w:] Świętogórska Róża Duchowna, 2006, nr 4 (196), s. 21-28.

Brzozowski 2010a – Brzozowski Henryk, Srebrna zasłona z cudownego obrazu Matki Boskiej 
na Świętej Górze w Gostyniu, [w:] Świętogórska Róża Duchowna, 2010, nr 1, s. 21-28. 

Brzozowski 2011d – Brzozowski Henryk, Korony z cudownego obrazu Matki Boskiej Świętogórskiej, 
[w:] Świętogórska Róża Duchowna, 2011, nr 4, s. 27-37.

Brzozowski 2012b – Brzozowski Henryk, Złota róża Benedykta XVI ofiarowana do sanktuarium 
na Świętej Górze, [w:] Świętogórska Róża Duchowna 2012, nr 3, s. 29-45.  

Brzozowski 2013 – Brzozowski Henryk, Srebrna architektura, czyli o tabernakulach barokowych 
zachowanych w granicach obecnej Rzeczpospolitej, [w:] Architectus, 2(34)/2013, s. 19-44.

Brzozowski 2014 – Brzozowski Henryk, Zabytkowe monstrancje eucharystyczne powstałe od XV 
wieku do połowy XX wieku zachowane w granicach Archidiecezji Poznańskiej i ich problematyka 
konserwatorska, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. UKSW, dr hab. Christine 
Miosan-Jablonski, Warszawa 2014.  

Brzozowski 2015 – Brzozowski Henryk, Plakietki wotywne z sanktuarium Księży Filipinów 
na Świętej Górze w Gostyniu, [w:] Dom Cudów Maryi 1512-2012. Pamiątka jubileuszu 500-lecia 
uznania cudów na Świętej Górze w Gostyniu, Święte Góra 2015, s. 194-244.

Brzozowski 2018b – Brzozowski Henryk, Srebrna pamiątka z koronacji cudownego obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej, [w:] Świętogórska Róża Duchowna, 2018, nr 2, s. 36-44.

Brzozowski 2018d – Brzozowski Henryk, Jak filipini obchodzili uroczystość koronacji cudownego 
obrazu Matki Boskiej Świętogórskiej, [w:] Świętogórska Róża Duchowna, 2018, nr 4, s. 40-48.

Brzozowski 2018e - Brzozowski Henryk, Historia początków Kongregacji Oratorium św. Filipa 
Neri na Świętej Górze, [w:] Pamiątka Jubileuszu 350-lecia Kongregacji Oratorium św. Filipa 
Neri na Świętej Górze Gostyńskiej, Gostyń 2018, s. 31-51.



136 Skarby Świętej Góry

Brzozowski 2019b – Brzozowski Henryk, Medale ks. Stanisława Grudowicza z 1677 roku autorstwa 
Giovanniego Martino Hameraniego, [w:] Świętogórska Róża Duchowna, 2019, nr. 3, s. 31-40.

Brzozowski 2019c – Brzozowski Henryk, Krzyż z figurką Chrystusa z kości słoniowej zdobiony 
srebrnymi medalami Philippa Heinricha Müllera z Augsburga, [w:] Świętogórska Róża Duchowna, 
2019, nr 3, s. 26-41.

Brzozowski 2019e - Brzozowski Henryk, Kasata i powrót 1876-1919. Pamiątka na 100-lecie 
powrotu Filipinów na Świętą Górę, Gostyń 2019. 

Brzozowski 2022a – Brzozowski Henryk, Twórczość malarska księdza Władysława Służałka,  
[w:] Świętogórska Róża Duchowna, 2022, nr 1, s. 23-37. 

Dominikowski - Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem osiadłej przez Kongregacją 
Oratorij Świętego Filippa Neriusza ukończony 21. Września 1836 Roku, Kronika (XVI – XIX w.) 
pisana w latach 1827 – 1836 przez ks. Kaspra Dominikowskiego.

Dopierała 2015 – Dopierała Kazimierz, Zarys dziejów papieskiej złotej róży,  [w:] Dom Cudów 
Maryi 1512-2012. Pamiątka jubileuszu 500-lecia uznania cudów na Świętej Górze w Gostyniu, 
Święte Góra 2015, s. 82-97. 

Gostyński 1937 – Gostyński Tadeusz, Z dziejów reformacji w Gostyniu, [w:] Kronika  Gostyńska, 
t. VIII, nr 4, 1937.

Jaskulska-Sobczak 2015 – Jaskulska-Sobczak Renata, Korony z obrazu Świętogórskiej Róży 
Duchownej, [w:] Dom Cudów Maryi 1512-2012. Pamiątka jubileuszu 500-lecia uznania cudów 
na Świętej Górze w Gostyniu, Święte Góra 2015, s. 98-112. 

Klemens 2018 – Klemens Robert, Historia sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej, [w:] 
Pamiątka Jubileuszu 350-lecia Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze Gostyńskiej, 
Gostyń 2018, s. 89-100.

Kohte 1896 B – Kohte Julius, Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Regierungsbezirks  Posen.  
Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen, t. III, Berlin 1896.

Kręglewska-Foksowicz 1988 – Kręglewska-Foksowicz Ewa, Adam Florian Konarzewski i jego 
fundacje w Wielkopolsce, [w:] Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studium z historii architektury, 



137Bibliografia

sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, praca zbiorowa pod red. A. Marczak – 
Krupa, Warszawa 1988, s. 307 – 316.

Kronika Kongregacyi św. Filipa Neryusza - Kronika Kongregacyi św. Filipa Neryusza. 1. na Świętej 
Górze.2. w Krakowie. 3. w Tarnowie z lat 1866-1893.

KZSP 1961, t. V, z. 4 – Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. V, Województwo poznańskie, z. 4, 
Powiat gostyński, opr. Z. Białłowicz-Krygierowa, Warszawa 1961.

Nowacki, Piwocka, Gryczyński 2011 – Nowacki Dariusz i Piwocka Magdalena (tekst), Gryczyński 
Michał (zdjęcia), Klejnoty w dawnej Polsce, Warszawa 2011. 

Od powietrza, głodu, ognia i wojny 2007 - Od powietrza, głodu, ognia i wojny... Człowiek wobec 
nieszczęścia, katalog wystawy od 14 grudnia 2007 do 14 lutego 2008, Leszno 2007.

Pamiątka jubileuszu 350-lecia 2018 – Pamiątka jubileuszu 350-lecia Kongregacji Oratorium 
św. Flipa Neri na Świętej Górze, Gostyń 2018. 

Prausmueller, Stachowski 1938 -  Prausmueller Karol, Stachowski Władysław, Zapomniane 
pomniki. (Portrety trumienne w powiecie gostyńskim), [w:] Kronika Gostyńska, t. IX, nr 9, 
1938, s. 134-138.

Prospekt 1726 - Prospekt wesoły, miłosiernych oczu, Przenajświętszej Maryi, na smutne ludzkiej  niedoli 
przypadki, z Góry S. Gostyńskiej, łaskawie obrocony. Albo zebranie cudow; Przy Obrazie Nayswiętszej 
Bogarodzice Panny przed Gostyniem, doznanych, przedtym dawnemi, od Zwierzchności Duchownej 
naznaczonemi, a teraz ostatnią Comissyą, RP. 1726. dn. 12 Maia odprawioną, potwierdzonych, y Decretem 
Prześw: Consistorza Poznanskiego approbowanych. Przez OO. Congregacyi Oratorium Gostynskiego 
S. Philipa Neryusza przy tymże Obrazie fundowanych, żądaniem pobożnych, y publicznemu Widokowi 
Podane, Roku Pańskiego 1726. Dnia 5 Sierpnia w Poznaniu, Drukarni Akademickiej.

Samek 1984 – Samek Jan, Polskie rzemiosło artystyczne. Czasy nowożytne, Warszawa 1984.

Samek 1988 - Samek Jan, Polskie złotnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988. 

Sobczak-Jaskulska 2000 - Sobczak-Jaskulska Renata, Plakieta wotywna z herbem Łodzia z 1652 r. 
z wyobrażeniem barokowej „Ars bene moriendi”?, [w:] Studia Muzealne, z. XIX, Muzeum 
Narodowe w Poznaniu, Poznań 2000, s. 41-58.



138 Skarby Świętej Góry

Sobczak-Jaskulska 2006 - Sobczak-Jaskulska Renata, Wielkopolski skarbczyk A. D. 1928. 
Biżuteria od 2. połowy XVI wieku do roku 1928 w koronach cudownego obrazu Matki Boskiej  
z Dzieciątkiem w kościele OO. Filipinów w Gostyniu, , [w:] Treści – teksty - przesłania. Biżuteria 
w Polsce. Materiały z VI Sesji Naukowej z cyklu: Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce, 
zorganizowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Międzynaro-
dowe Targi Gdańskie S.A. w Gdańsku, w dniach 17-18 marca 2005 roku. Praca zbiorowa pod 
red. Katarzyna Kluczwajd, Toruń 2006, ss. 86-95.

Sobczak-Jaskulska 2007 - Sobczak-Jaskulska Renata, O srebrnej puszce w kształcie łodzi z herbem 
Wręby, [w:] Świętogórska Róża Duchowna, 2007, nr 1, s. 21-27.

Sobczak-Jaskulska 2012 - Sobczak-Jaskulska Renata, O srebrnej puszce w kształcie łodzi z herbem 
Wręby, czyli relikwiarzu na głowę św. Wincentego z kościoła księży Filipinów w Gostyniu, [w:] Nie 
tylko trony. Księga Jubileuszowa ofiarowana profesorowi Ernestowi Niemczykowi, red. Janusz L. 
Dobesz, Agnieszka Gryglewska, Marta Rudnicka-Bogusz, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, Wrocław 2012, s. 377-385.

Szlachetne dziedzictwo 2004-2005 – Szlachetne dziedzictwo czy przeklęty spadek. Tradycje 
sarmackie w kulturze i sztuce, [katalog wystawy] praca zbiorowa pod red. Joanny Dziubkowej, 
Poznań 2004.

Świat ze srebra 2005 – Świat ze srebra. Złotnictwo augsburskie od XVI do XIX wieku w zbiorach 
polskich, [katalog wystawy], Kraków 2005.

Święta Góra 2003 – Berent Beata, Brzozowski Henryk, Starczewski Zbigniew, Sanktuarium 
Świętogórskiej Róży Duchownej, Święta Góra. Gostyń 2003.

Święta Góra 2005 – Berent Beata, Brzozowski Henryk, Starczewski Zbigniew, Sanktuarium 
Świętogórskiej Róży Duchownej, wyd. II uzupełnione, Święta Góra. Gostyń 2005.

Święta Góra 2007 – Brzozowski Henryk, Klemens Robert, Starczewski Zbigniew, Święta Góra. 
Przewodnik, Gostyń 2007.

Tabor 1928 –Tabor Stefan, Kościół OO. Oratorianów w Gostyniu, Gostyń 1928.
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1. TABERNAKULUM

Tobiasz Plackwitz młodszy, Wrocław. Lata 1759-1764. Srebro odlewane, trybowane, rytowane, 
cyzelowane, fakturowane. Wymiary: wys. ok. 355 cm, szer. ok. 300 cm. Cechowanie: na kłosach 
– w prostokątnej tarczy nazwisko złotnika „PLACKWITZ”, obok siebie dwa razy wybity 
znak miejski Wrocławia (głowa św. Jana na misie) z próbą srebra „13”; na hermach anielskich 
i postaci anioła w zwieńczeniu - znak warsztatowy Johann Hagemaira „H” z kropką nad 
literką, znak miejski Augsburga z literką datującą „P” bitą w latach 1761-1763. 

Tabernakulum zamówiła Kongregacja u złotnika wrocławskiego Tobiasza Plackwitza młod-
szego. Przedstawienia figuralne powstały w augsburskim warsztacie Johanna Hagemaira. 
Z kronikarskich zapisków wiadomo, że na realizację zużyto 247 grzywien i 10,5 łutów srebra 
(ok. 50 kg) o wartości 3962 talarów. Całkowita suma wydatków łącznie z robocizną, lustrami 
i transportem wyniosła 6182,5 talarów. Na realizację fundacji przeznaczono część srebrnych 
i złotych plakietek wotywnych. Biskupa Teodor Czartoryski indultem z dnia 17 lutego 1758 
roku udzielił pozwolenia na przetopienie wotów.  

Tabernakulum jest jedną z najwspanialszych kreacji artystycznych wykonanych w stylistyce 
rokokowej, zachowanych na ziemiach polskich. Wyglądem nawiązuje do fasady pałacowej. Jest 
strukturą dwukondygnacyjną i trójosiową. Składa się z drewnianego stelażu obłożonego pozła-
caną blachą mosiężną, zdobioną aplikowaną dekoracją srebrną. Część środkowa, zakończona 
falistym gzymsem, otoczona jest skrzydłami bocznymi z rokokowymi sterczynami zwieńczonymi 
płomienistymi wazami. Kondygnacja dolna zawiera pomieszczenie na rezerwę eucharystyczną 
tzw. repositorium, zamykaną drzwiczkami dekorowanymi kielichem z promienistą hostią. Kon-
dygnację górną zajmuje tron wystawienia w formie hemisferycznej wnęki tzw. ekspositorium. 
Zdobione jest kratką z różyczkami oraz podwiązanymi do taśmy tiarą, krzyżem papieskim, 
stułą, księgą, dzbanem i misą. Wnękę ujmują pilastry z hermami anielskimi oraz podłużne, 
przeszklone otwory, w których znajdowały się pierwotnie lustra. Od zewnątrz górną kondy-
gnację ujmują plastyczne źdźbła pszeniczne, z których spływają wicie winogradu dochodzące 
do płomienistych waz. Środkową część zwieńcza całopostaciowy anioł podtrzymujący krzyż, 
usadowiony na obłokach z dwiema anielskimi główkami. Anioł umieszczony jest na ażurowej 
nadstawie ujętej wolutami. Boki nadstawy flankują ażurowe racaille. 

-

Bibliografia: Dominikowski, s. 377-378; Brzeziński 1869, t. I, s. 218; Kohte 1896 B, s. 248; Tabor 1928, s. 12; 
KZSP 1961, t, V, z. 4, s. 20; fig. 129; Bazylika i klasztor 1971, il. 19; Samek 1984, s. 341, il. 206; Samek 
1988, s. 177-178, il. 193; Święta Góra 2003, fot. 17; Brzozowski [2005], kat. 1, s. 38-39; Święta Góra 2007, 
s. 66; Brzozowski 2013, s. 27-29, il. 7.
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2. MONSTRANCJA AUGSBURSKA WIĘKSZA

Emanuel Abraham Drentwett, Augsburg. Lata 1761-1763. Stopa - srebro wykuwane, cyze-
lowane, fakturowane. Pozostałe części – stop miedzi złocony, srebrzony i kameryzowany. 
Cechowanie: na stopie znak imienny „ED” oraz znak miejski Augsburga z literką „P” bitą 
w latach 1761-1763.  Wymiary: wys. 86,0 cm, stopa 35,0 x 23,5 cm, szer. glorii 38,0. Na rewersie 
pod glorią współczesny napis: ŚW. GÓRA GOSTYŃ 1765.

Monstrancja z fundacji księży filipinów zakupiona w 1765 roku u złotnika wrocławskiego 
Tobiasza Plackwitza za 3246 złotych polskich. Po kasacie klasztoru władze pruskie przekazały ją 
do kościoła parafialnego w Dolsku, skąd w 1960 roku powróciła na miejsce pierwotnej fundacji. 

Monstrancja promienista wznosi się na owalnej stopie obwiedzionej linią wklęsło-wypukłą z gładką 
kryzą i cokolikiem w formie ćwierćwałka. Płaszcz mocno wydęty, przechodzi w krótką, koniczną 
szyjkę. Pola płaszcza zdobi ornament rokokowy oraz nałożone od przodu trzy plastyczne główki 
anielskie na obłokach. Trzon utworzony z rokokowych ornamentów, przedziela nodus w formie 
zgrubienia. W górnym odcinku trzon opleciony skośnie biegnąca taśmą, rozszerza się tworząc 
formę koszyczka pod glorię. Gloria czterowarstwowa w formie stojącej elipsy, złożona jest z dwóch 
tarcz promienistych zróżnicowanych wielkością, przedzielonych tarczami ażurowymi. Tarczę 
promienistą większą tworzą wiązki promieni podwójnych i potrójnych ułożone na przemian. 
Na tarczę promienistą zachodzi tarcza ażurowa zbudowana z rokokowych ornamentów, którą 
zdobią dwa plastyczne putta umieszczone antytetycznie po bokach reservaculum. Putto z lewej 
strony ma złożone ręce w modlitewnym geście, a putto po drugiej stronie wyciąga dłonie skie-
rowane w stronę widza. Tarczę dekoruje dziewięć nałożonych główek anielskich. Górną część 
tarczy zdobią dwie sześcioramienne gwiazdy osadzonymi na sprężynkach, zdobione bezbarw-
nymi kamieniami jubilerskimi. Druga tarcza promienista mniejsza, zbudowana jest analogicznie 
jak tarcza tylna. Reservaculum otacza tarcza kartuszowa w formie wydłużonego czteroliścia, 
zdobiona motywami rokokowymi, kłosami zboża, winną latoroślą i pięcioma kameryzowanymi 
gwiazdami z kamieniami jubilerskimi barwy rubinowej. Po bokach puszki znajdują się cztery 
sześcioramienne gwiazdki, a w górnej części gwiazdka ośmioramienna. Rewers puszki zamykają 
drzwiczki w kształcie wydłużonego czteroliścia z obiegającą bordiurą o dekoracji rokokowej, 
zgrupowanej w czterech miejscach. Lunula złożona jest z dwóch nieruchomych półksiężyców 
i uchwytu. Jej czoło zdobi ornament rokokowy i girlanda kwietno-liściasta. Glorię zwieńcza 
przeszklony krzyżyk zdobiony kamieniami jubilerskimi. Z przecięcia ramion wychodzą wiązki 
promieni dekorowane pojedynczymi kamieniami rubinowymi.

-

Bibliografia: Dominikowski, s. 379; Brzeziński 1869, t. I, s. 218; Kohte 1896 B, s. 260; KZSP 1961, t. V, z. 15, 
s. 10, fig. 103; Bazylika i klasztor 1971, il. 40; Święta Góra 2003, fot. 79-80; Brzozowski [2005A] kat. 6, s. 48-49; 
Świat ze srebra 2005, kat. II, 52, s. 84; Brzozowski 2006, s. 21-28; Brzozowski 2014, kat. 86.
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3. MONSTRANCJA AUGSBURSKA MNIEJSZA

Emanuel Abraham Drentwett, Augsburg. Lata 1759-1761. Srebro wykuwane, cyzelowane, fak-
turowane, kameryzowane. Cechowanie: na stopie i glorii znak imienny „ED” oraz znak miejski 
Augsburga z literką „O” bitą w latach 1759-1761.  Wymiary: wys. 72 cm, stopa 25,7 x 19,5 cm, 
szer. glorii 32 cm. Na rewersie pod glorią współczesny napis: ŚW. GÓRA GOSTYŃ 1765. 

Monstrancja z fundacji księży filipinów zakupiona w 1765 roku u złotnika wrocławskiego 
Tobiasza Plackwitza za 1699 złotych polskich. Należy ona do typu promienistego, wzniesiona 
na owalnej stopie obwiedzionej linia wklęsło-wypukłą z gładką kryzą i cokolikiem w formie 
ćwierćwałka.  Płaszcz w dolnej części podcięty, przechodzi w wydętą formę zakończoną niską, 
okrągłą w przekroju szyjką. Pola płaszcza pokrywa zagęszczony ornament rokokowy złożony  
z kłosów zbożowych i winnej latorośli. Trzon i nodus utworzony jest z rocailli. Połączenie trzonu 
z glorią zakrywa koszyczek zdobiony wolutami i kogucimi grzebieniami, które od rewersu 
tworzą kartusz z współczesną inskrypcją. Od awersu koszyczek zdobi kameryzowana, ażurowa 
brosza zbudowana z wolut przechodzących w formy roślinne. Gloria w kształcie stojącej elipsy, 
czterowarstwowa, złożona jest z dwóch tarcz promienistych, zróżnicowanych wielkością oraz 
tarczy ażurowej i kartuszowej. Promienistą tarczę większą tworzą profilowane, rozszerzające się 
wiązki promieni podwójnych i potrójnych w układzie naprzemiennym. Na promienistą tarczę 
zachodzi tarcza ażurowa, utworzona z ornamentów rokokowych oraz kłosów zboża i winoro-
śli. Tarczę zdobi pięć kameryzowanych brosz. Brosze z wyjątkiem dolnej, zdobi umieszczony 
w centrum kamień rubinowy otoczony dwunastoma kamieniami diamentowymi ułożonymi 
w cztery rzędy. Górną część tarczy wypełnia umieszczone pod baldachimem kameryzowane 
oko Boskiej Opatrzności, otoczone obłokami i krótkimi promieniami wiązkowymi. Oko Boskiej 
Opatrzności posiada formę ciętego w trójkąt kamienia barwy żółtej, otoczonego dwunastoma 
kamieni diamentowymi. Z krańców baldachimu spływa przewiązana w połowie udrapowana 
kotara, podtrzymywana przez putta. Baldachim o falistej formie zdobi lambrekin ze zwisającymi 
pięcioma kamieniami rubinowymi. Tarcza kartuszowa otaczająca bezpośrednio reservaculum 
złożona jest z listków akantu, rozdzielonych w sześciu miejscach palmetową formą. Kartusz 
dekoruje wieniec złożony z jubilerskich kamieni diamentowych. Całość zwieńcza kameryzo-
wany krzyżyk trójlistny z wiązkowymi, podwójnymi promieniami wychodzącymi z miejsca 
połączenia ramion. Krzyżyk zdobi srebrna nakładka zbudowana z ornamentów rokokowych 
i dekorowana kamieniami rubinowymi i bezbarwnymi.

Brosze dekorowane kamieniem rubinowym otoczonym dwunastoma kamieniami barwy dia-
mentowej, zgrupowanych w czterech miejscach, wydają się symbolizować Chrystusa z dwuna-
stoma apostołami. Rozmieszczenie diamentowych kamieni w czterech miejscach może oznaczać 
czterech apostołów ewangelistów.

-

Bibliografia: Dominikowski, s. 379; Brzeziński 1869, t. I, s. 218; Kohte 1896 B, t. III, s. 248; KZSP 1961, 
t. V, z. 4, s. 20, fig. 135; Bazylika i klasztor 1971, il. 41; Święta Góra 2003, fot. 77-78; Brzozowski [2005A], 
kat. 5, s. 46-47; Świat ze srebra 2005, kat. II, 51, s. 84; Brzozowski 2006, s. 21-28; Święta Góra 2007, s. 68; 
Brzozowski 2014, kat. 85. 
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4. MONSTRANCJA KORONACYJNA

Wiktor Gontarczyk, Warszawa. 1930 r. Srebro wykuwane, odlewane, cyzelowane, fakturowane, 
kameryzowane, sztuczki dawnej biżuterii. Cechowanie: w kilku miejscach – znak imienny 
w ligaturze „GW”, polska cecha probiercza z lat 1920-1931 z literką „W” dla Warszawy oraz 
próbą srebra „2” (875/1000), na cokoliku grawerowana sygnatura „W. GONTARCZYK WAR-
SZAWA”. Wymiary: wys. 69,0 cm, stopa 21,5 cm, śr. glorii 35,0. Na spodzie stopy grawerowana 
minuskuła: Z podziękowaniem P. Jezusowi za koronację Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Świętogórskiej dn. 24/VI 1928 r. Kongregacja Oratorium św. Filipa Nerjusza. 

Fundacja dziękczynna Kongregacji Gostyńskiej za koronację na prawie papieskim cudownego 
obrazu Matki Boskiej. Wiktor Gontarczyk, twórca złotych korony do obrazu, zobowiązał się 
wykonać monstrancję bez zapłaty w ciągu ośmiu miesięcy, ze złota, srebra i klejnotów, jakie 
pozostały po wykonaniu koron.  

Monstrancja typu promienistego, wznosi się na okrągłej, profilowanej stopie. Płaszcz wypukły 
przechodzi w okrągłą szyjkę. Dolną część płaszcza obiegają dwa wieńce liściaste, przedzielone 
rzędem pięcioramiennych gwiazdek. Szyjkę zakończoną otokiem perełkowym, zdobią cztery liście 
akantu przerwane potrójnymi kłosami zbożowymi. Trzon składa się z pierścieni, spłaszczonej 
gałki i gruszkowatego nodusu. Gałkę przedzieloną talerzykiem zdobią wieńce stylizowanych liści. 
Nodus od spodu ujmują liście akantu. Przejście między trzonem a glorią zakrywa rozdwojony 
akant, zdobiony małą, kameryzowaną broszą. Kolista gloria składa się z wąskich promieni pro-
stych i falistych w układzie naprzemiennym. Na promienienie nałożona jest dekoracja figuralno-
-roślinna. Górną część glorii zajmuje popiersie Boga Ojca na obłokach z trzema uskrzydlonymi 
główkami anielskimi. Środek obłoków zdobi kameryzowana, barokowa brosza o formie krzyża. 
Po bokach reservaculum znajdują się całopostaciowe figurki aniołów, ukazanych w długich szatach 
ze złożonymi rękami. Miejsce poniżej reservaculum zajmują dwie krzyżujące się gałązki winnej 
latorośli oraz kłosy zbożowe. Miejsce skrzyżowania gałązek pokrywa brosza, wysadzana dużym 
kamieniem barwy ametystowej oraz małe turkusy. Okrągłe reservaculum od awersu wydziela 
tarczka obwiedziona od wewnątrz otokiem perełek, a od zewnątrz filigranem. Pole tarczy zdobi 
siedem kamieni rubinowych oraz barokowa brosza. Puszkę od rewersu otacza wieniec różany 
przetykany kłosami pszenicznymi. Monstrancję wieńczy osadzony na płaskim trzpieniu kamery-
zowany krzyżyk o promienistych ramionach, połączonych płomienistym kręgiem. Skrzyżowanie 
ramion zdobi figurka gołębicy Ducha Świętego. 

Monstrancja wykonana z niebywałą maestrią, wyróżnia się nade wszystko delikatną glorią jakby 
utkaną z promyków słońca. Przypomina trochę wytworną monstrancję z końca XVII wieku, wykonaną 
przez gdańskiego złotnika Krystiana Schuberta II z kościoła w Piasecznie koło Tczewa. Indywidualny 
wątek ikonograficzny monstrancji odnajdujemy na rewersie. Różany wieniec otaczający reservaculum, 
jednoznacznie nawiązuje do miejsca fundacji – sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej.

-

Bibliografia: Święta Góra 2003, fot. 81-82; Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 429, s. 232; Brzozowski 
[2005A], nr kat 8, s. 52 – 53; Brzozowski 2006, s. 21-28; Święta Góra 2007, s. 69,  fot. 89-90; Brzozowski 
2014, kat. 88; Pamiątka jubileuszu 350-lecia 2018, s. 66.
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5. MONSTRANCJA KRZYŻOWA

Firma Brązownicza „Krzysztof Bieliński i Piotr Holas”, Poznań. 2011 r. Stop miedzi złocony, 
srebrzony, odlewany, cyzelowany, fakturowany, kameryzowany. Wymiary: wys. 24,2 cm, 
śr. stopy 69,0 cm, krzyż 36,0x34,5 cm. Na spodzie stopy napis: FUNDACJA KSIĘŻY FILIPINÓW 
ZE ŚW. GÓRY W ROKU BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II A.D. 2011.

Fundacja księży filipinów z ofiar zebranych podczas kolędy klasztornej, upamiętniająca beaty-
fikację Jana Pawła II w 2011 roku, dokonaną przez papieża Benedykta XVI. 

Monstrancja typu krzyżowego, zbudowana jest na okrągłej stopie z lekko wzniesionym, dwu-
uskokowym płaszczem. Trzon posiada formę zwężającego się ku górze walca. Cześć górna ma 
kształt równoramiennego krzyża z okrągłym reservaculum umieszczonym na przecięciu ramion. 
Przestrzenie międzyramienne wypełniają zaklęśnięte spływy. Ramiona krzyża zdobią srebrzone 
promienie wychodzące z reservaculum. Belki poziome zdobią litery „A” i „Ω” symbolizujące 
wszechmoc Boga, zapisaną w Apokalipsie św. Jana 1,8: „Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, 
Początek i Koniec”. Pierścień otaczający reservaculum zdobi osiem kamieni jubilerskich barwy 
rubinowej. Całość zwieńcza krzyżyk z kamieniem rubinowym pokrywającym skrzyżowanie belek.

Monstrancje krzyżowe spotykane już w XIV wieku. Powstały z adaptacji relikwiarzy krzyżowych 
na potrzeby kultu eucharystycznego. W tego rodzaju relikwiarzach święte partykuły ekspo-
nowano w kapsułach, umieszczanych na skrzyżowaniu belek. Przy nowej funkcji liturgicznej, 
eucharystia zajęła miejsce świętych partykuł. Jedna z najpiękniejszych monstrancji krzyżowych 
pochodzi z kościoła Dominikanów w Lublinie. Wykonał ją najprawdopodobniej złotnik lubelski 
w 2 ćwierci XVII wieku. Łączy w sobie formy właściwe dla sztuki późnogotyckiej ze stylistyką 
wczesnobarokową. Gloria monstrancji lubelskiej bogato kameryzowana i zdobiona biżuterią 
manierystyczną, ma formę krzyża równoramiennego oraz ramiona boczne z figurkami adorują-
cych aniołów. Jeszcze raz motyw krzyża pojawił się w tzw. Grupie Ukrzyżowania zwieńczającej 
glorię. Obok Chrystusa na krzyżu, artysta złotnik umieścił świetnie wkomponowane figurki 
Matki Boskiej i św. Jana Apostoła. 
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6. MONSTRANCJA W FORMIE GOREJĄCEGO KRZEWU

Firma Brązownicza „Krzysztof Bieliński i Piotr Holas”, Poznań. 2020 r. Stop miedzi złocony, 
srebrzony, odlewany, cyzelowany, fakturowany. Wymiary: wys. 48,5 cm, śr. stopy 16,2 cm, szer. 
glorii 23,5 cm. Na spodzie stopy napis: DAR ORATORIUM ŚWIECKIEGO W X ROCZNICĘ 
ISTNIENIA 2020 r.

Naczynie eucharystyczne z fundacji  „Oratorium Świeckiego” w dziesiątą rocznicę swego 
założenia. Monstrancja wznosi się na okrągłej stopie z gładką kryzą i pochylonym cokolikiem 
z napisem: „PRZYJDŹ MIŁOŚCI MOJA”. Płaszcz gładki przechodzi w okrągłą szyjkę nakrytą 
pierścieniem. Trzon składa się z rozchylającego się ku górze, stożkowatego nodusu. Gloria ma 
kształt gorejącego krzewu z okrągłym reservaculum na hostię umieszczonym w centrum. 
Pod reservaculum wyryte są słowa „JA JESTEM”. Płomienie zbiegają się w krzyżyku zwień-
czającym całość. Formą monstrancja nawiązuje do starotestamentowego krzewu ognistego, 
w którym Bóg objawił się Mojżeszowi pod górą Horeb. Tam też ujawnił imię „Jestem który 
Jestem”. Według typologii biblijnej, która upatruje w postaciach i zdarzeniach ze Starego 
Testamentu, zapowiedzi i symboli rzeczywistości objawionej w Nowym Testamencie, program 
ikonograficzny monstrancji ukazuje Chrystusa objawiającego się pod postacią białej hostii 
jako Prawdziwego Boga. 

W takich oryginalnych konceptach przodowała sztuka barokowa, gdzie treści ideowe decydo-
wały o kształtach przedmiotów. Przykładem są ambony w formie okrętów, drzewa Jessego lub 
wieloryba z Jonaszem w paszczy. Z bliskich nam dzieł można wymienić monstrancję z fary 
w Kościanie, wykonaną przed 1728 rokiem przez utalentowanego złotnika wschowskiego Chri-
stiana Zollera starszego. W glorii artysta ukazał gorejący krzew otoczony figurkami Mojżesza 
ściągającego sandały oraz kapłana starotestamentowego z kadzielnicą w ręku. Ażeby jeszcze 
uwiarygodnić temat, złotnik ukazał owieczkę wśród bujnej roślinności. Mojżesz wtedy pasł 
owce swego teścia Jetry. Figurki wykonane są z takim talentem, że mogą konkurować z naj-
lepszymi realizacjami augsburskimi. Monstrancja gostyńska znakomicie wpisuje się szereg 
dzieł-konceptów podejmowanych przez artystów od czasów nowożytnych.
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7. KIELICH MSZALNY

Warsztat wielkopolski (?). Połowa XVII w. Srebro złocone, wykuwane, odlewane, trybowane, 
cyzelowane, fakturowane. Wymiary: wys. 25,0 cm, śr. stopy 15,5 cm, śr. czary 9,2 cm. Na szyjce 
współczesny napis: ŚW. GÓRA GOSTYŃ.

Kielich wznosi się na stopie o lekkim zarysie sześcioliścia, z kryzą o falistym obrysie zdobioną 
wolutkami. Płaszcz dzielony na sześć pól delikatnymi wgłębieniami, podkreślonymi rozło-
żonymi listkami akantu, przechodzi w okrągłą szyjką nakrytą talerzykiem. Powierzchnię 
stopy zdobią trzy anielskie główki, rozdzielające pola dekorowane narzędziami męki Pań-
skiej. Główki anielskie mają podwieszone chusty i wysoko wzniesione skrzydła zachodzące 
na szyjkę. Narzędzia męki rozmieszczone są w trzech grupach: kolumna, rózgi, bicz, kogut; 
korona cierniowa, włócznia, gąbka na drzewcu, trzy gwoździe; veraikon. Z szyjki wychodzą 
trzy pojedyncze winogrona umieszczone nad narzędziami męki. Trzon z owoidalnym nodu-
sem, osadzony jest między pierścieniami i krótką, gładką tralką podtrzymującą czarę. Nodus 
opinają trzy postacie anielskie z pełnoplastycznymi główkami, rękami złożonymi do modlitwy, 
ubrane w długie szaty i przepasane tuniki. Od spodu postacie anielskie rozdzielają rozwinięte 
listki akantu. Czara kubkowata z szerokim dnem i lekko wywiniętym brzegiem, spoczywa 
w koszyczku pełnym. Dekorują go trzy główki anielskie, rozdzielone pękami owocowymi. 
Główki mają lokowane włosy z dużym puklem nad czołem, palmetowe glorie, podwieszone 
chusty i szeroko rozpostarte skrzydła. Wysoka jakość artystyczna kielicha pozwala sądzić, 
że powstał z renomowanym warsztacie.

 -

Bibliografia: KZSP 1961, t. V, z. 4, s. 20; Święta Góra. Gostyń 2003, fot. 101; Szlachetne dziedzictwo 2004-
2005, kat. 431, s. 233; Brzozowski [2005], kat. 10, s. 56-57.
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8. KIELICH MSZALNY

Warsztat wielkopolski (?). Połowa XVII w. Srebro złocone, wykuwane, odlewane, trybowane, 
cyzelowane fakturowane. Cechowanie: na czarze w prostokątnej tarczy inicjały „FK” Fran-
ciszka Kwaśniewskiego z Krakowa; znak probierni austriackiej z lat 1872 – 1920 z próbą „3” 
i literową cechą probierni krakowskiej „E”.  Wymiary: wys. 26,0 cm, śr. stopy 13,8 cm, śr. czary 
8,9 cm. Na spodzie stopy inskrypcja: Sebastian Lamdovic Garcars do Rosova do Nasvindsy 
Panny. Bogu oddam. Xzięzu Proboscovi do klostora. Wosy Grisne. 3. Anno. 1693. kostuye. 184; 
współczesny napis własnościowy: Święta Góra Gostyń.

Stopa okrągła, wzniesiona jest na gładkiej kryzie i wydatnym cokoliku w formie ćwierćwałka. 
Cokolik dekoruje fryz złożony z trzech trybowanych główek anielskich w lokowanych włosach 
z dużym puklem nad czołem, palmetowych gloriach i wzniesionych skrzydłach. Anielskie 
główki rozdzielają liście akantu oraz pęki owoce. Płaszcz gładki i płaski, przechodzi w okrągłą 
szyjkę nakrytą godronowym talerzykiem. Owoidalny nodus sadzony jest między pierścieniami 
i krótką tralką zdobioną liśćmi akantu. Nodus opinają trzy postacie anielskie z pełnoplastycz-
nymi główkami, trzymającymi wspólnie w wyciągniętych ramionach kiście owocowe. Czara 
późniejsza, z lekko wywiniętą wargą, spoczywa w ażurowym koszyczku wychodzącym z dwu-
nastopłatkowej rozetki. Ścianki koszyczka tworzą trzy wolutowo-liściaste kartusze, wypełnione 
plastycznymi główkami anielskimi. Główki mają kryzy, podwieszone chusty i rozłożone, silnie 
stylizowane skrzydła. Woluty zakończone są schweifwerkiem. 

Kielich jest przykładem rozbieżności między datą fundacji a czasem wykonania. Jakkolwiek 
naczynie fundowano w 1693 roku, to jednak cechy stylistyczne są typowe dla połowy XVII wieku.  

-

Bibliografia: Święta Góra 2003, fot. 98; Brzozowski [2005], kat. 13, s. 62-63.
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9. KIELICH MSZALNY

Warsztat wielkopolski (?). 3 ćw. XVII w. Srebro wykuwane, odlewane, grawerowane, cyzelo-
wane, fakturowane. Wymiary: wys. 24,9 cm, śr. stopy 15,0 cm, śr. czary 9,6 cm. Inskrypcje: 
na czarze pod kapeluszem biskupim nierozpoznany herb w barokowej tarczy otoczony 
inicjałami: S/M/ST/D/CC/P/DMMP.

Fundacja księdza Marian Gosy z 2003 roku. Kielich wznosi się na okrągłej stopie z gładką kryzą 
o obrysie sześcioliścia. Płaszcz wypukły z płytkimi wgłębieniami dzielącymi powierzchnię 
na sześć pól, przechodzi w wysoką, okrągłą szyjkę nakrytą dwoma listkowymi kołnierzykami. 
Jeden z nich jest grawerowanym a drugi nakładany. Pola stopy dekorują grawerowane wize-
runki świętych Wojciecha Biskupa, Maciej Apostoła i Szczepan Męczennika. Przedstawienia 
figuralne przedzielają pojedyncze kwiaty róży, anemonu oraz piwonii. Św. Wojciech ukazany 
jest w popiersiu pod kapeluszem biskupim, ubrany w strój pontyfikalny. W lewej ręce trzyma 
pastorał, wiosło i włócznię, a prawą ręką błogosławi. Następne dwa wizerunki wypełniają 
medaliony otoczone palmowymi liśćmi i zwieńczone koronami szlacheckimi. Apostoł Macieja 
trzyma w ręku topór, swój atrybut, którym był ścięty. Św. Szczepan dzierży kamienie, symbole 
jego męczeńskiej śmierci. Nodus współcześnie wykonany, ma kształt gładkiej gruszki. Czarę 
dość szeroką, z lekko wywiniętą wargą, pokrywa grawerowana dekoracja kwiatowa oraz 
tarcza z herbem i inicjałami. Czarę zdobi później wstawiona plakietka, wykonana w technice 
odlewu. Przedstawia ona św. Franciszka Ksawerego w stroju kapłańskim, ujętego w popiersiu 
z napisem Francis Xauerius. Ten późniejszy dodatek przylutowany bardzo nieumiejętnie, nie 
tylko umniejszył wartość estetyczną, ale zniszczył część dobrych jakościowo grawerunków.  

-

Bibliografia: Święta Góra 2003, fot. 99; Brzozowski [2005], kat. 11, s. 58-59.



157Katalog



158 Skarby Świętej Góry

10. KIELICH MSZALNY

Johann Mattias Richter, Wschowa. 4 ćw. XVII w. Srebro złocone, wykuwane, odlewane, 
cyzelowane. Cechowanie: na brzegu stopy w owalnej tarczy inicjały złotnika „MR” oraz znak 
miejski Wschowy. Wymiary: wys. 22,8 cm, śr. stopy 14,0 cm, śr. czary 8,9 cm. Inskrypcje: 
na spodzie stopu punktowana minuskuła - Sczaniecki; na kryzie od awersu współczesny 
napis własnościowy - ŚW. GÓRA GOSTYŃ.

Kielich gładki, wznosi się na okrągłej stopie z kryzą i uskokowo profilowanym cokolikiem. 
Płaszcz płaski przechodzi w okrągłą szyjkę przedzieloną pierścieniem. Trzon składa się ze 
zdwojonych wklęsek, ujmujących gruszkowaty nodus przedzielony talerzykiem. Czara posiada 
wyoblane dno, lekko rozchylone ścianki i wywiniętą wargę.  

-

Bibliografia: Brzozowski [2005], kat. 14, s. 64-65.
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11. KIELICH MSZALNY

Carl Wilhelm Hartman, Wrocław. Lata 1721-1727. Srebro częściowo złocone, odlewane, 
wykuwane, trybowane, cyzelowane, fakturowane. Cechowanie: na stopie - w sercowatej 
tarczy inicjały „CWH” Carla Wilhelma Hartmana, czynny w latach 1706-1729, znak miejski 
Wrocławia, znak probierczy „B” bity w latach 1721-1727. Wymiary: wys. 21,0 cm, śr. stopy 
14,8 cm, śr. czary 8,7 cm. Na wierzchu stopy współczesny napis: Ks. Augustyn Zgama.

Kielich przyłączony do zbiorów klasztornych po zmarłym w 1978 roku księdzu Augustynie 
Zgamie. Został zakupiony w 1945 roku, w warsztacie poznańskiego złotnika Antoniego Tyrały. 
Stopa kielicha sześciolistna, wzniesiona jest na wklęsłej kryzie i wyoblanym cokoliku. Pola 
cokoliku dekorują na przemian, trybowe główki anielskie ze wstęgami, listkami suchego akantu 
oraz girlandy kwietne na wstęgach. Płaszcz wydzielony uskokiem powtarzającym rzut stopy, 
przechodzi w sześcioboczną szyjkę nakrytą sześciokątnym talerzykiem i listkowym kołnierzem. 
Pola płaszcza wypełniają naprzemiennie, narzędzia męki Pańskiej oraz ornament wstęgowo-
cęgowy. Narzędzia męki umieszczone pod baldachimami z kampanulami ukazują: karabelę, 
rózgi, włócznię, pałkę, pochodnię, kości do gry, latarnię; krzyż, drabinę, gwoździe, młotek, 
bicze, gąbkę na drzewcu; kolumnę, halabardę, włócznię, rózgi, bicze. Nodus gruszkowaty ujęty 
gładkimi pierścieniami, zdobi od spodu wieniec suchego akantu. Górną jego powierzchnię 
dekorują girlandy owocowe i wstęgi. Małą czarę o lekko wywiniętej wardze ujmuje ażurowy 
koszyczek. Dekorowany jest uschniętym akantem, wstęgami, kampanulami, koszem z kwiatami 
oraz dwoma medalionami z narzędziami męki Chrystusa: karabela, włócznia, pochodnia; 
drabina, gąbka na drzewcu, młotek. Koszyczek wieńczy ażurowa koronka złożona z form 
wstęgowych i wolutowo ukształtowanych listków. Kielich niezwykle finezyjnie i delikatnie 
wykonany, wystawia dobre świadectwo środowisku wrocławskiemu. Znaki złotnicze w wyniku 
wielokrotnego złocenia zachowały się w stanie szczątkowym.    

-

Bibliografia: KZSP 1961, t. V, z. 4, s. 20; Święta Góra 2005, fot. 100; Brzozowski [2005], kat. 15, s. 66-67. 
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12. KIELICH MSZALNY

Monogramista „AK”, Praga. Lata 1872-1920. Srebro złocone, odlewane, rytowane, kamery-
zowane, cyzelowane, fakturowane. Cechowanie: na czarze i patenie znak warsztatowy „AK” 
oraz znak probierni austriackiej bity w latach 1872-1920 z literką „C” dla miasta Pragi i próbą 
srebra „3”  (800/1000). Wymiary: wys. 23,0 cm, śr. stopy 15,7 cm, śr. czary 10,3 cm, śr. pateny 
15,2 cm. Na spodzie stopy współczesny napis: ks. Ryszard Makowski.

Kielich po śmierci proboszcza z Ponieca księdza Ryszarda Makowskiego, przekazany został 
w 2003 roku na Świętą Górę.

Wykonany w konwencji neogotyckiej, ma sześciolistną stopę z kryzą i profilowanym cokolikiem. Pola 
stopy gładkie, dzielą niskie grzbieciki przechodzące w sześcioboczną szyjkę. Miejsca podziałowe 
stopy zdobią lilijki heraldyczne. Trzon w przekroju sześcioboczny, przedziela nodus w formie 
spłaszczonej kuli, zdobionej sześcioma guzami wysadzanymi rubinowymi kamieniami. Jego 
powierzchnię dekorują plastyczne listki winorośli. Czara o ściankach rozchylonych, spoczywa 
w koszyczku zdobionym sześcioma kamieniami rubinowymi. Koszyczek zwieńcza niegotycka 
koronka zgeometryzowanych listków.

-

Bibliografia: Brzozowski [2005], kat. 19, s. 74-75. 
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13. KIELICH MSZALNY

August Witte, Akwizgran. 1905 r. Srebro złocone, odlewane, grawerowane, emaliowane, 
kameryzowane, cyzelowane, fakturowane, filigran, granulacja. Cechowanie: na spodzie 
stopy grawerowana sygnatura: ME FECIE (dwa skrzyżowane klucze z tiarą – znak złotnika 
papieskiego) AVGVSTVS WITTE An. Dni. MCMV AQVISGRANI; na cokole i patenie rosyjski 
znak dla sreber importowanych bity w probierni warszawskiej w latach 1896-1908. Wymiary: 
wys. 22,5 cm, śr. stopy 16,3 cm, śr. czary 13,5 cm, śr. pateny 16,1 cm. Inskrypcje: ma spodzie 
stopy grawerowana majuskuła: WŁADYSŁAWOWI SŁUŻAŁKOWI W DNIU PRZYJĘCIA 
ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH - RODZICE I BRACIA 1905 ROKU 15. KWIETNIA; na spodzie 
stopowy i patenie współczesny napis: ŚW. GÓRA GOSTYŃ.

Kielich wykonany na specjalne zamówienie rodziny księdza Służałka. Kosztował około 250 
dolarów. Stopa okrągła wzniesiona jest na wąskiej kryzie z pochyłym cokolikiem, wydzielonym 
pierścieniami. Płaszcz płaski przechodzi w krótką, koniczną szyjkę zakończoną nałożonym 
kołnierzem listkowym i wieńcem perełek. Pole płaszcza dekorują cztery emaliowane medaliony, 
obwiedzione zdwojonymi otokami perełkowymi. Na błękitnym tle widnieją złote wizerunki, 
okonturowane czarną kreską. Medaliony ukazują: grupę Ukrzyżowania, św. Juliana z mie-
czem i napisem S. IVLIANUS, Matkę Boską w typie orantki z motywem ikonograficznym 
„Manus Dei” i napisem BEATA V. MARIA, św. Władysława króla Węgier z mieczem, makietą 
kościoła i napisem S. LADISLAVS. Między medalionami umieszczone są ażurowe, nakła-
dane dekoracje złożone z kameryzowanej wici roślinnej oraz cztery ośmiopłatkowe rozetki, 
wysadzane pojedynczymi turkusami i opalami. Trzon w przekroju okrągły, ujmują talerzyki 
zakończone koronką. Dolny talerzyk przedzielony sznurem perełek zdobi osiem kameryzo-
wanych rozetek. Pierścienie ujmują ażurowy nodus w formie spłaszczonej kuli utworzony 
z wici winogradu, przedzielony skręconym drucikiem. Na druciku umieszczonych jest osiem 
guzów z pojedynczymi kamieniami jubilerskimi barwy rubinowej oraz perełkami. Górny 
talerzyk, podtrzymujący czarę, dekoruje osiem rozetek wysadzanych turkusami i opalami. 
Talerzyk zwieńcza otok perełkowy z listkową koronką tworzącą formę niskiego koszyczka. 
Czarę w kształcie półkuli obiegają słowa Psalmu 115,4 wg Wulgaty: CALICEM SALUTARIS 
ACCIPIAM ET NOMEN DOMINI INVOCABO (tłum. podniosę kielich Zbawienia i wezwę 
imienia Pana). Patena ma lustro wydzielone wrębem. Rewers lustra dekoruje grawerowane 
przedstawienie Baranka Bożego z nimbem krzyżowym, chorągwią i kielichem, do którego 
spływa strumień krwi.  Kołnierz od rewersu zdobi bordiura złożona z wici winogradu i rozetek.

-

Bibliografia: Święta Góra 2003, fot. 88-89; Brzozowski [2005], kat. 21, s. 78-79; Święta Góra 2007, s. 70; 
Brzozowski 2022a, s. 25-26.
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14. KIELICH MSZALNY

Henry Nesme z Lyonu, Francja. Lata 1908-1915. Srebro złocone, wytłaczane, sztancowanie, 
odlewane, rytowane, cyzelowane, fakturowane, emalia na krzyżyku. Wymiary: wys. 22,2 
cm, śr. stopy 13,2 cm, śr. czary 9,5 cm, śr. pateny 14,5 cm. Cechowanie: w rombowej tarczy 
znak imienny „HN” z kielichem, znak probierni francuskiej dla sreber eksportowanych bity 
od 1879 r. (głowa Merkurego z lewo), rosyjski znak dla sreber importowanych bity w probierni 
warszawskiej w latach 1908-1915.

Kielich wznosi się na okrągłej stopie z gładką kryzą i profilowanym cokolikiem. Płaszcz 
płaski, zakończony krótką, okrągłą szyjką, dekoruje wieniec wici roślinnej z ośmiopłatko-
wymi rozetkami. Stopę zdobią trzy sztancowane medaliony ujęte skręconym drucikiem oraz 
równoramienny krzyżyk trójlistny pokryty ciemnoniebieska emalią. Medaliony przedsta-
wiają popiersia św. Józef z lilią, Matka Boska oraz Chrystus w nimbie krzyżowym. Trzon 
w przekroju okrągły, przyjmuje formę roślinnej łodygi, przewiązanej nodusem i zakończonej 
kwiatem passif lory, pełniącej rolę koszyczka. Nodus w kształcie silnie spłaszczonej kuli zdobi 
korona cierniowa. Czarę gładką, ujmuje koszyczek złożony z siedmiu płatków przedzielonych 
słupkiem z dwoma pręcikami. Patena posiada lustro wydzielone przez wrąb. Rewers lustra 
zdobi przedstawienie Baranka Bożego zwróconego w prawo z chorągwią i kielichem, do któ-
rego spływa krew. Przedstawienie wpisane jest w ośmiolistną rozetę, którą obiega bordiura 
złożona ze stylizowanej wici winogradu i ośmiolistnych rozetek.

-

Bibliografia: Święta Góra 2003, fot. 90, 93; Brzozowski [2005], kat. 22, s. 80-81.
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15. KIELICH MSZALNY

Warsztat nieznany. Dwudziestolecie międzywojenne. Stop miedzi złocony, odlewany, radeł-
kowany, cyzelowany, fakturowany. Wymiary: wys. 19,0 cm, śr. stopy 12,0 cm, śr. czary 9,3 cm. 
Na spodzie stopy współczesny napis: ŚW. GÓRA GOSTYŃ.

Kielich wznosi się na ośmiobocznej stopie o polach zamkniętych linią wklęsłą. Stopa zaopa-
trzona jest w kryzę i wgłębiony cokolik. Płaszcz gładki, dzielony niewielkimi grzbiecikami, 
przechodzi w ośmioboczną szyjkę zamkniętą zwielokrotnionymi, ośmiobocznymi talerzy-
kami. Trzon w kształcie skręconej kolumny zakończonej liściastym kapitelem, przepoławia 
nodus w formie spłaszczonej kuli. Nodus przedziela otok perełek zdobionych czterema 
plastycznymi rozetkami. Czara szeroka o ściankach lekko rozchylonych, przedzielona jest 
w połowie skręconym drucikiem z sześcioma plastycznymi rozetkami. Czarę zdobią radeł-
kowane sploty roślinne.

-

Bibliografia: Brzozowski [2005], kat. 23, s. 82-83.
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16. KIELICH PAPIESKI

Marian Jastrzębski OFM, Niepokalanów. 1978. Srebro złocone, odlewane, cyzelowane, fak-
turowane. Wymiary: wys. 21,7 cm, śr. stopy 13,8 cm, śr. czary 11,5 cm, śr. pateny 15,3 cm. 
Cechowanie: na stopie i patenie „SILVER”. Inskrypcje: na cokoliku - Omnes unum simus 1978 
(tłum. Abyśmy stanowili jedno); na spodzie stopy - Wychowawcy i Wychowankowie Gimnazjum 
Gostyńskiego Matce Bożej Świętogórskiej. 

Fundacja wychowanków i wychowawców Gimnazjum Ziemi Gostyńskiej, wykonany przez 
brata franciszkanina z Niepokalanowa zmarłego 1996 roku. Na jego wykonanie zużyto część 
srebrnych sztućców z klasztornego kredensu. 

Kielich wznosi się na okrągłej stopie z gładkim, pochylonym cokolikiem. Płaszcz jest lekko 
wzniesiony, dekorowanym plastycznym wieńcem winnej latorośli. Wieniec przerywają 
w czterech miejscach rombowe plakiety, zdobione pojedynczymi liliami heraldycznymi. 
Stopa zakończona jest talerzykiem i wąskim pierścieniem, z którego wychodzi trzon w formie 
odwróconego, ściętego stożka. W górnej części trzon otaczają dwa pierścienie zdobione 
listkami i rozetkami, przedzielone pierścieniem fakturowanym. Gładki pierścień i talerzyk 
podtrzymuje rozchyloną czarę z wywiniętą wargą, osadzona w koszyczku odlewanym razem 
z czarą. Ścianki czary biegną sinusoidalnie. Koszyczek dzielą cztery pionowe pasy, zdobione 
pojedynczymi festonami. Pola czary dekorują herby papieskie Jana Pawła II z tiarą i kluczami 
św. Piotra. Patena z wrębem ma głębokie lustro.

-

Bibliografia: Brzozowski [2005], kat. 30, s. 96-97; Święta Góra 2007, s. 70. 
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17. KIELICH MSZALNY

Warsztat polski. Ok. 1995 r. Stop miedzi złocony, odlewany, rytowany, cyzelowany. Wymiary: 
wys. 18,0 cm, śr. stopy 11,9 cm, śr. czary 11,3 cm, śr. pateny 15,0 cm. Inskrypcje: na spodzie 
stopy grawerowana minuskuła - Jubileusz 400 lecia śmierci św. Filipa Neri Oratorium Poznań 
1595-1995. 

Fundacja Kongregacji Oratorium w Poznaniu-Świerczewie upamiętniająca 400. lecie śmierci 
św. Filipa Neri.  Kielich wznosi się na okrągłej stopie o płaszczu lekko wypukłym i zdobionym 
dwoma rytowanymi pierścieniami. Trzon w przekroju okrągły, rozszerzający się ku górze, 
przedziela sześcioboczny talerzykiem. Czara jest rozwarta o stożkowatej formie. Patena 
płytka, bez wrębu posiada rytowany krzyżyk równoramienny. Ramiona krzyżyka wklęsłe, 
zakończone są odcinkiem łuku. Z przecięcia ramion wychodzą potrójne promienie.

-

Bibliografia: Brzozowski [2005], kat. 32, s. 100-101.



173Katalog



174 Skarby Świętej Góry

18. KIELICH MSZALNY

Warsztat polski. Koniec XX w. Stop miedzi złocony, odlewany, cyzelowany, fakturowany. 
Wymiary: wys. 20,9 cm, śr. stopy 12,7 cm, śr. czary 9,5 cm. 

Kielich wznosi się na okrągłej stopie z wyoblaną kryzą i profilowanym, niskim cokolikiem. 
Płaszcz płaski, zdobi wieniec półplastycznych wici winnej latorośli. Szyjka ma kształt stożko-
waty. Trzon w przekroju okrągły przedziela nodus w formie silnie spłaszczonej gałki. Czara 
o wąskim dnie i lekko rozwartych ściankach, spoczywa w koszyczku pełnym. Koszyczek 
zdobi analogiczny do stopy wieniec. 
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19. KIELICH MSZALNY

Firma „Dobski&Dobski”, Poznań. 2000 r. Stop miedzi złocony, odlewany, rytowany, kame-
ryzowany, emaliowany, cyzelowany. Wymiary: wys. 20,5 cm, stopa 12,2 cm, czara 9,9 cm, śr. 
pateny 11,5 cm.

Kielich fundowała Teresa Lompe z Poznania z okazji Roku Jubileuszowego 2000. lecia 
Chrześcijaństwa. Stopa okrągła wzniesiona jest niskim cokoliku z płaszczem przechodzącym 
w stożkowatą szyjkę. Płaszcz zdobi rytowana napis „JUBILEUM A.D. 2000” oraz okrągła 
plakietka z logo Roku Jubileuszowego. Logo przedstawia kulę ziemską w kolorze ciemnonie-
bieskim, na którą nałożony jest krzyż. Na przecięciu ramion znajduje się pięć splecionych ze 
sobą gołębi w układzie rotacyjnym, symbolizujących pięć kontynentów. Na obwodzie kuli 
ziemskiej, widnieje hasło: CHRISTUS HERI HODIE SEMPER (tłum. Chrystus wczoraj, dziś, 
zawsze). Trzon złożony jest z pierścieni ujmujących ażurowy nodus w formie spłaszczonej 
kuli, utworzonej z wici winnej latorośli. Nodus zdobi sześć okrągłych guzów z czołami wypeł-
nionymi kamieniami jubilerskimi barwy rubinowej. Czara głęboka o ściankach rozwartych, 
spoczywa w ażurowym koszyczku utworzonym ze stylizowanych form roślinnych z owocami 
winogradu. Koszyczek posiada cztery kwiatony dłuższe sięgające połowy czary. Wysadzany 
jest szesnastoma kamieni jubilerskich rubinowej barwy. Patena płytka, ma lustro wydzielone 
wrębem. Lustro zdobi gotycyzujący chrystogram „IHS” z trójlistnym krzyżykiem łacińskim.  

-

Bibliografia: Brzozowski [2005], kat. 35, s. 106-107.
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20. KIELICH MSZALNY

Firma „Dobski&Dobski”, Poznań. 2007 r. Stop miedzi złocony, srebrzony, odlewany, cyzelo-
wany, fakturowany, kameryzowany. Wymiary: wys. 23,5 cm, śr. stopy 15,0 cm, śr. czary 11,4 cm. 
Na spodzie stopy napis: Bogu i Matce Najświętszej z dziękczynieniem w 25 lecie przełożeństwa 
na Świętej Górze Ks. Zbigniew Starczewski COr. – prosi o memento. Cechowanie: na spodzie 
stopy – „MET/DOBSKI”.

Fundacja księdza Zbigniewa Starczewskiego z okazji 25. lecia pełnienia funkcji superiora 
w klasztorze świętogórskim. Kielich wznosi się na okrągłej stopie z niskim, pionowym 
cokolikiem. Płaszcz stożkowato przechodzi w szyjkę dotykającą nodusu. Płaszcz dekorują 
półplastyczne postacie Ewangelistów ukazanych w pozycji siedzącej wraz z ich atrybutami. 
Nodus w formie spłaszczonej kuli, zdobią cztery kamienia jubilerskie barwy rubinu. Głęboka 
czara o ściankach biegnących po lekko rozwartym łuku, spoczywa w koszyczku pełnym. 
Koszyczek zdobią kwiat róży i literka „M”. To indywidualne symbole odnoszące się do sank-
tuarium Świętogórskiej Róży Duchownej.
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21. KIELICH MSZALNY

Firma „Uruszczak”, Kraków. 2012 r. Stop miedzi złocony, odlewany, rytowany, cyzelowany, 
fakturowany. Wymiary: wys. 20,0 cm, śr. stopy 12,2 cm, śr. czary 9,2 cm, śr. pateny 19,5 cm. 
Na spodzie pateny napis: Jubileusz 500-lecia Uznania Cudów na Świętej Górze. W imieniu 
mieszkańców ziemi gostyńskiej dziękuję za łaskę i opiekę Matki Bożej Świętogórskiej Starosta 
Gostyński. 25 czerwca 2012 roku. Na spodzie stopy napis firmowy: „URUSZCZAK/KRAKÓW”. 

Fundacja mieszkańców ziemi gostyńskiej z okazji 500. lecia cudowności miejsca Świętej Góry. 
W imieniu mieszkańców dar przekazał starosta Robert Marcinkowski. 

Kielich wzniesiony na okrągłej stopie posiada uskokowy cokolik. Płaszcz stożkowato prze-
chodzi w szyjkę. Okrągły w przekroju trzon, przedziela nodus w formie silnie spłaszczonej, 
karbowanej gałki. Stopę, czarę i kołnierz pateny zdobi fryz stylizowanej wici roślinnej. Patena 
ma wgłębione lustro i brzeg zdobiony krzyżykiem równoramiennym.
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22. KIELICH MSZALNY

Firma „Uruszczak”, Kraków. 2018 r. Stop miedzi złocony, odlewany, rytowany, cyzelowany, 
fakturowany.  Wymiary: wys. 18,3 cm, śr. stopy 12,3 cm, śr. czary 10,8 cm. Na spodzie stopy 
napis firmowy: „URUSZCZAK/KRAKÓW”. 

Fundacja Piekarzy Regionu Gostyńskiego w dniu 15 sierpnia 2018 roku, podczas dorocznego 
odpustu Najświętszej Maryi Pannie Wniebowziętej jako dziękczynienie za żniwa i dar chleb.

Kielich nawiązuje do form właściwych sztuce romańskiej. Wznosi się na okrągłej stopie z usko-
kowym cokolikiem. Płaszcz zdobiony rytowanym krzyżykiem równoramienny, przechodzi 
stożkowato w okrągłą szyjkę. Trzon w przekroju okrągły, przedziela dyskowaty nodus. Czarę 
w kształcie półkuli, dekoruje fryz z napisem zaczerpniętym z Księgi Psalmów 116,13 (wg. 
Wulgaty): CALICEM SALUTARIS ACCIPIAM ET NOMEN DOMINI INVOCABO (tłum. 
Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana).
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23. KIELICH MSZALNY

Firma „Dobski&Dobski”, Poznań. 2020 r. Stop miedzi złocony, srebrzony, odlewany, faktu-
rowany, cyzelowany. Wymiary: wys. 16,3 cm, śr. stopy 6,3 cm, śr. czary 9,4 cm.

Fundacja Kongregacji Gostyńskiej do kaplicy w Domu Rekolekcyjnym pw. Sługi Bożego 
księdza Wawrzyńca Kuśniaka. Kielich wznosi się na stożkowatej, okrągłej stopie, docho-
dzącej do gładkiego nodusu w formie pierścienia. Czarę podtrzymuje łącznik w kształcie 
odwróconego stożka. Stopę i łącznik zdobią półplastyczne wicie winogradu, chleby i ryby. 
Czara ma szerokie dno i ścianki lekko rozwarte.
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24. PUSZKA NA KOMUNIKANTY

Warsztat wrocławski (?). 1 ćw. XVIII w. Srebro częściowo złocone, wykuwane, trybowane, 
cyzelowane, fakturowane. Wymiary: wys. całkowita 52,5 cm, wys. do brzegu czary 38,5 cm, 
śr. stopy 24,0 cm, śr. czary 17,8 cm. Inskrypcje: na spodzie stopy napis Ecclesia Oratorii in 
Sacro Monte-Gostyń.

Stopa o lekkim zarysie sześcioliścia, wzniesiona jest na kryzie zdobionej wieńcem godronów. 
Płaszcz wypukły, dzielą płytkie wgłębienia pokryte rozwiniętymi liśćmi akantu. Pola prze-
chodzą w masywną, stożkowatą szyjką z nałożoną koronką listkową, nakrytą puklowanym 
talerzykiem. Płaszcz dekorują trybowane medaliony otoczone suchym akantem, kampanulami 
i rozetkami. Medaliony ukazują postacie świętych: Agnieszkę, Sebastiana, Barbarę, Grzegorza 
Wielkiego, Małgorzatę i Wojciecha. Podstawę szyjki ujmuje sześć wolut zdobionych wybija-
nymi perełkami. Trzon składa się z gruszkowatego nodusu i zwielokrotnionych pierścieni. 
Dekorację nodusu organizują cztery kartusze przedstawiające czterech ewangelistów z ich 
atrybutami – św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana. Czara szeroka, osadzona 
w ażurowym koszyczku, posiada ścianki biegnące pionowo i zakończone wywiniętą, profi-
lowaną wargą. Dno koszyczka zajmuje sześciolistna rozetka zdobiona uschniętym akantem. 
Ścianki zdobi sześć medalionów rozdzielonych suchym akantem, kwiatami, kampanulami 
i uskrzydlonymi główkami anielskimi z podwiązanymi chustami. Medaliony przedstawiają 
narzędzia męki Chrystusa: kogut, trzy gwoździe; kolumna, rózgi, bicze; dzban, misa, ręcznik; 
pochodnia, drabina, obcęgi, młotek, sakiewka; krzyż z titulusem i czaszką, włóczna, gąbka, 
korona cierniowa; tunika, kości do gry. Koszyczek zwieńcza wąski pierścień. Nakrywa złożona 
jest z pierścienia zachodzącego na czarę oraz kryzy zdobionej ornamentem godronowym. 
Płaszcz pokrywy jest wypukły i zdobiony wieńcem ukośnie biegnących pukli oraz ornamentem 
regencyjnym. Nakrywę zwieńcza krzyżyk równoramienny, umocowany na spłaszczonej kuli.  

-

Bibliografia: KZSP 1961, t. V, z. 4, s. 20, fig. 149; Święta Góra 2003, fot. 76; Brzozowski [2005], kat. 37, s. 
110-110; Święta Góra 2007, s. 71.
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25. PUSZKA NA KOMUNIKANTY

Firma „Stark”, Poznań. Po 1888 r. Srebro częściowo złocone, wykuwane, odlewane, fak-
turowane, cyzelowane. Cechowanie: na stopie „STARK” oraz pruski znak probierczy bity 
od 1888 r. Wymiary: wys. 25,5 cm, śr. stopy 14,7 cm, śr. czary 12,3 cm.

Stopa okrągła wznosi się na wąskiej kryzie i cokoliku w formie ćwierć wałka. Cokolik zdobi 
fryz wypełniony ornamentem okuciowym, pękami owocowymi i liśćmi winogradu. Płaszcz 
gładki, wydzielony uskokiem przechodzi w okrągłą szyjkę. Trzon składa się z pierścieni 
ujmujących owoidalny nodus opięty trzema całopostaciowymi, modlącymi się aniołami. 
Postacie anielskie przedzielają pojedyncze liścia akantu. Nodus wykonany jest w manierze 
siedemnastowiecznej. Czara osadzona w ażurowym koszyczku, zakończona jest profilowanym 
pierścieniem. Koszyczek składa się z ornamentu wstęgowo-akantowego, kiści owocowych 
i winorośli. Nakrywę zachodzącą na czarę o formach i dekoracji analogicznej do stopy, od dołu 
zdobi wieniec laurowy. Całość zwieńcza trójlistny krzyżyk łaciński.

-

Bibliografia: Brzozowski [2005], kat. 38, s. 112-113.
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26. PUSZKA NA KOMUNIKANTY

Firma „Dobski&Dobski”, Poznań. 2020 r. Stop miedzi złocony, srebrzony, odlewany, faktu-
rowany i cyzelowany. Wymiary: wys. 20,0 cm, śr. stopy 6,3 cm, śr. czary 11,8 cm.

Fundacja Kongregacji Gostyńskiej do kaplicy w Domu Rekolekcyjnym pw. Sługi Bożego 
księdza Wawrzyńca Kuśniaka. Puszka posiada stożkowatą stopę położoną na rzucie koła, 
dochodzącą do gładkiego nodusu w formie pierścienia. Czarę podtrzymuje łącznik w kształcie 
odwróconego stożka. Stopę i łącznik zdobią półplastyczne wicie winogradu, chleby i ryby 
symbolizujące eucharystię. Czara ma szerokie dno i ścianki mocno rozwarte. Nakrywa jest 
lekko wypukła i zwieńczona krzyżykiem równoramienny. 



191Katalog



192 Skarby Świętej Góry

27. KRZYŻ RELIKWIARZOWY

Warsztat wielkopolski (?). Około 1600 r. Srebro częściowo złocone, odlewane, trybowane, 
cyzelowane, fakturowane, kameryzowane, filigran. Wymiary: wys. 60,0 cm, stopa 23,0 x 19,0 
cm; krzyż 26,5 x 21,5 cm.

Pierwotni w kapsule były cząstki Świętego Krzyża. Obecnie znajdują się relikwie św. Filipa Neri.
Krzyż wznosi się na wzdłużnej, ośmiolistnej stopie z gładką kryzą i wyoblanym cokolikiem, 
zdobionym wieńcem akantowym. Szczyty pól przekątniowych zakończone są odcinkiem 
łuku, a pozostałe zamyka odcinek prosty. Płaszcz puklowany, dzielony niskimi grzbiecikami 
przechodzi w ośmioboczną szyjkę nakrytą akantowym kołnierzykiem. Pukle przekątniowe 
dekorują pojedyncze, rozłożone liścia akantu. Pozostałe pukle zdobią narzędzia męki Pańskiej, 
podwieszone do górnej krawędzi: tunika; kolumna, rózgi, bicze, korona cierniowa; trzos, 
kostki do gry; drabina, włócznia, gąbka na drzewcu, obcęgi, młotek. Wklęsłe pierścienie 
ujmują gruszkowaty nodus, zdobiony trzema półplastycznymi główkami anielskimi z roz-
postartymi, wolutowymi skrzydłami i podwieszonymi chustami. Powierzchnię nodusu gęsto 
pokrywają stylizowane formy roślinne oraz woluty zakończone schweifwerkiem. Na nodusie 
spoczywa zdobiona liśćmi akantu tralka, podtrzymująca krzyż łaciński trójlistny. Brzegi belek 
obwiedzione są skręconym drucikiem. Szczyty trójlistnych zakończeń krzyża oraz miejsca 
styku belek, zdobią manierystyczne ornamenty wolutowo-schweifwerkowe. Od awersu pola 
trójliści zdobią ażurowe brosze, wysadzane pojedynczymi kamieniami jubilerskimi (dwa 
barwy żółtej i dwa bezbarwne). Miejsce skrzyżowania belek pokrywa ośmioboczny wziernik, 
zawierający kapsułę z relikwiami. Wziernik otaczają ażurowe ornamenty zdobione ośmioma 
kamieniami (czerwony, zielony, żółty, miodowy i cztery bezbarwne). Rewers krzyża zdobi 
figurka Chrystusa w koronie cierniowej, z szeroko rozpostartymi ramionami i nogami 
przybitymi jednym gwoździem. Perizonium przewiązane jest na prawym boku. Nad figurką 
widnieje titulus ujęty manierystycznym ornamentem schweifwerkowym z literami „INRI”. 
Zakończenia belek dekorują nakładane, owalne plakiety przedstawiające popiersia czterech 
ewangelistów wraz z ich atrybutami. Krzyż zwieńcza pelikan karmiący swe pisklęta własną 
krwią, symbol Chrystusa.  

-

Bibliografia: KZSP 1961, t. V, z. 4, s. 20, fig. 150; Bazylika i klasztor 1971, il. 43; Święta Góra 2003, fot. 75; 
Brzozowski 2004b, s. 21-29; Święta Góra 2007, s. 72.
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28. KRZYŻ Z FIGURKĄ Z KOŚCI SŁONIOWEJ

Warsztat augsburski. Ok. 1700 r. Kość słoniowa, drewno. Wymiary: krzyż - wys. 91,0 cm, 
cokół 16,3 x 16,3 cm, belki 65,3 x 27,3 cm; figurka – wys. 32,5 cm, rozpiętość ramion 24,0 
cm. Medale - Philipp Heinrich Müller, Augsburg. Ok. 1700 r. Srebro odlewane, cyzelowane, 
fakturowane. Cechowanie – inicjały wykonawcy „PHM“. Śr. ok. 40 mm.

Krzyż zakupiony w Monachium przez filipinów gostyńskich, ofiarowany księdzu Wawrzyń-
cowi Kuśniakowi na złoty jubileusz kapłański 21 stycznia w 1866 roku. Cokół i belki krzyża są 
drewniane.  Figurka tzw. pasyjka wykonana z kości słoniowej, ukazuje Chrystusa rozpiętego 
na krzyżu z wzniesionymi i wyprostowanymi ramionami, przybitymi gwoźdźmi. Ciało smukłe 
i wyprostowane, lekko odchyla się w biodrach ku prawej ręce. Głowa bez korony ciernio-
wej, z długimi, kręconymi włosami unosi się w górę i delikatnie przechyla w prawo. Twarz 
okala krótki zarost. Oczy są otwarte i kierowane w niebo. Odnosi się wrażenie, że Chrystus 
ostatkiem sił podnosi głowę ku górze. Z Jego delikatnie otwartych ust wydają się wychodzić 
słowa: „W ręce Twoje oddaję ducha mego”. Nogi są lekko ugięte, ułożone równolegle i oparte 
na suppedaneum. Stopy przybite dwoma gwoźdźmi, nawiązują do wczesnośredniowiecznych 
tradycji. Biodra okrywa krótkie, udrapowane perizonium zawieszone na sznurze. Prawe biodro 
odsłonięte, przedzielone tylko sznurem, podkreśla linię biegnącą od stóp do dłoni, ukazując 
piękno ciała ludzkiego. Postać Zbawiciela odznacza się bardziej liryzmem niż dramaturgią. 
Wykonane jest w idealizującej konwencji stylistycznej. W przedstawieniu nie widać oznak 
cierpienia i przebytej męki. Na titulusie w kształcie rozwiniętego zwoju widnieje napis: 
IESVS NAZARENVS REX IUDAEORVM. Miejsce pod pasyjką zajmuje czaszka Adama 
i dwie skrzyżowane piszczele. 

Trzy ścianki cokołu zdobią srebrne medale wykonane około 1700 roku, przez jednego z najwy-
bitniejszych medalierów augsburskich Philippa Heinricha Müllera. Ukazują one następujące 
tematy: Boże Narodzenie z pokłonem pasterzy, Zesłania Ducha Świętego ze stworzeniem Ewy 
i Zmartwychwstaniem oraz Chrzest dziecka z przedstawieniem Trójcy Świętej.

-

Bibliografia: Brzozowski 2019c, s. 26-41.
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29. KRZYŻ PROCESYJNY

Tobiasz Plackwitz starszy, Wrocław. Lata 1712-1721. Srebro odlewane, cyzelowane, fakturo-
wane. Cechowanie: na odwrocie krzyża – znak imienny „TP”, znak miejski Wrocławia, znak 
probierczy „B” stosowany w latach 1712-1721. Wymiary: krzyż – 94,0 x 38,0 cm, figurka – wys. 
28,0 cm, rozpiętość ramion 21,0 cm.

Krzyż ma gładkie i proste belki. Bardzo subtelnie opracowana figurka Chrystusa, ukazana 
jest z znakomicie oddaną anatomią ciała ludzkiego. Chrystus ma ręce wyciągnięte w formie 
rozwartej litery „V”.  Głowa w długich włosach, okolona obfitym zarostem, skłania się na prawe 
ramię. Otwory na głowie świadczą o brakującej koronie cierniowej. Nogi są lekko ugięte 
w kolanach. Stopy zachodzące na siebie przybija jeden gwóźdź. Perizonium przewiązane 
na prawym boku, lekko porusza niewidzialny wiatr. Do górnego odcinka belki przybity jest 
titulus z literami „INRI”.
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30. KRZYŻ RELIKWIARZOWY Z PARTYKUŁAMI  
 BŁ. MARII KARŁOWSKIEJ

Warsztat nieznany. XIX/XX w. Stop miedzi złocony, odlewany, cyzelowany, fakturowany. 
Wymiary: wys. 39,0 cm, śr. stopy 12,0 cm, krzyż 23,0 x 17,5 cm.

Krzyż wznosi się na okrągłej stopie z profilowanym cokolikiem. Płaszcz płaski przechodzi 
w koniczną szyjkę. Wklęsłe pierścienie ujmują owoidalny nodus, zdobiony trzema woluto-
wymi kartuszami. Lustra kartuszy wypełniają zdwojone główki anielskie. Zwielokrotnione 
pierścienie podtrzymują krzyż łaciński o rozszerzających się na zewnątrz ramionach zakoń-
czonych formą trójliścia. Trójliście tworzą trzy rozety, z których środkowa jest mniejsza. 
Belki zbiegające się w kolistej formie, zdobią stylizowane liście i rozetki. Miejsca połączenia 
ramion dekorują wolutowe formy roślinne. Do krzyża przymocowana jest figurka Chrystusa 
z rozpostartymi ramionami w formie rozwartej litery „V”. Nogi ułożone równolegle, przebite 
dwoma gwoździami, opierają się na suppedaneum. Na belce górnej umieszczony jest titulus 
z literami „JNRJ”. Po drugiej stronie krzyż jest gładki. Styki belek zakrywa okrągła kapsuła 
na relikwie z banderolą „Bł. Maria Karłowska”. 
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31. KOMPLET OŁTARZOWY

Krzyż: Jan Gałecki, Lublin. 1879 r. Srebro odlewane, sztancowane, cyzelowane, fakturowane. 
Cechowanie: na cokole: „I. GAŁECKI”, symbol warsztatowy (dłoń skierowana w prawo), 
miejsce wykonania „w LUBLINIE”; trzysegmentowy znak rosyjski bity w probierni warszaw-
skiej – inicjały probierza „OC”, data 1879 oraz próba srebra wyrażona w zołotnikach „84” 
z dwugłowym orzełkiem. Wymiary: wys. 68,5 cm, przekątna stopy 23,7 cm, figurka Chrystusa 
– 17,0 x 15,0 cm. Ramiona krzyża wykonane są z drewna zabarwionego na czarno. Lichtarze: 
warsztat niemiecki lub wielkopolski. Po 1888 r. Srebro odlewane, sztancowane, cyzelowane, 
fakturowane. Cechowanie: na stopie pruski znak probierczy bity od 1888 r. (półksiężyc, korona, 
800).Wymiary: wys. 40,0 cm, przekątna stopy 21,0 cm.

Krzyż ofiarował proboszcz parafii Chwałkowo ksiądz Tadeusza Fudzińskiego (zm. 1989). 
Wznosi się na stopie z profilowanym cokołem, położonym na rzucie zbliżonym do kwadratu.  
Forma stopy nawiązuje do dynamicznych kształtów spotykanych w realizacjach rokokowych. 
W czterech narożach stopę dekorują stylizowane liście akantu z gładkimi guzami pośrodku. 
Płaszcz tworzą negatywowe pukle przechodzące w szyjkę. Wklęsło-wypukły trzon zdobiony 
listkami akantu, podtrzymuje drewniany krzyż. Belki krzyża zakończone są srebrnymi 
nasadnikami w formie stylizowanych wklęsło-wypukłych liści. Figurka Chrystusa niezwykle 
starannie wymodelowana, swoją statyczną formą kontrastuje z dynamiczną stopą. Chrystus 
ma ramiona lekko rozwarte i wyprostowane w łokciach. Stopy zachodzące na siebie przebite 
są jednym gwoździem. Głowę z długimi włosami i skłonioną w lewo, zwieńcza cierniowa 
korona. Długie perizonium przewiązane jest na prawym boku. Nad figurką widnieje titulus 
z literami „INRJ”. 

Lichtarze wykonane w manierze neorokokowej, mają cokoły położona na rzucie kwadratu. 
Ich powierzchnię dzielą zakończone listkami woluty na cztery wypukłe pola, ujęte od góry 
i dołu stylizowanymi muszlami. Cokoły nakrywają puklowane wieńce, na których spoczywa 
tralka zachowująca czteropolowy podział. Zakończona jest listkowym wieńcem w kształ-
cie ślimacznic. Tralkę zdobią stylizowane, pojedyncze listki. Tulejki na świece spoczywają 
na wklęsłych cokolikach. 
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32. LICHTARZ

Warsztat wielkopolski (?). 2 poł. XVII w. Srebro odlewane, trybowane, grawerowane, cyzelo-
wane, fakturowane. Wymiary: wys. 70,5 cm, szer. stopy 21,0 cm.

Cokół lichtarza trójgraniasty, wsparty jest na trzech nóżkach w formie ptasich szponów 
trzymających kule. Gładkie granie cokołu mają kształt wolutowy, ostro załamany w dwóch 
miejscach. Granie zdobią wykonane w technice odlewu, główki anielskie ze złożonymi skrzy-
dłami oraz kobiece hermy. Lica cokołu dekorują mięsiste liście akantu, muszle  oraz kartusze 
akantowo-wolutowe z wypukłymi lustrami. Na lustrach wygrawerowane są imiona „MARIA” 
i „JOZEPH” oraz monogram „IHS” z krzyżykiem i trzema gwoździami. Cokół zwieńcza 
gzyms o silnie podciętym profilu. Trzon składa się z wklęsek rozdzielających spłaszczoną 
gałkę, wazonowy nodus i tralkę. Gałkę i nodus dekorują wieńce stylizowanych liści. Tralkę 
ujmują wydłużone liście akantu. Profitka o dzwonowatym kształcie jest dwustrefowa. Dolną 
strefę zdobi wieniec lancetowatych liści, a górną mocno stylizowany kimation joński. 

-

Bibliografia: Święta Góra 2003, fot. 94.
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33. LICHTARZ

Warsztat wielkopolski (?). 2 poł. XVII w. Srebro odlewane, trybowane, rytowane, cyzelowane, 
fakturowane. Wymiary: wys. 52,0 cm, szer. cokołu 16,0 cm. Inskrypcje: na cokole inicjały 
„IM/ZN” z herbem „Łodzia”.

Lichtarz ma trójgraniasty cokół spoczywający na trzech nóżkach w kształcie ptasich szpo-
nów trzymających kule. Gładkie granie cokołu utworzone są z esowatych form zdobionych 
pojedynczymi, pełnoplastycznymi główkami anielskimi wykonanymi w technice odlewu. 
Główki mają trybowane skrzydła zachodzące na lica cokołu. Lica zdobią esowato ukształ-
towane liścia bujnego akantu oraz kartusze zbudowane z małżowinowych motywów. Ich 
lustra wypełniają wykonane w technice odlewu wizerunki św. Filipa Neri i Matki Boskiej 
oraz trybowany herb „Łodzia” z inicjałami „IM/ZN”. Św. Filip ubrany jest w sutannę i komżę 
zdobioną wicią roślinną. W lewej ręce trzyma księgę, a prawa spoczywa na piersi. Głowę 
okoloną zarostem otacza kolista aureola. Matka Boska ukazana jest w lekkim kontrapoście 
stojąca na półksiężycu. Ubrana jest w długą suknię przepasaną w stanie i obfity, sfałdowany 
płaszcz. Jej głowę otacza aureola. Lewą ręką podtrzymuje Jezusa. Kartusze od góry zdobią 
pojedyncze kampanule, a od spodu motywy wolutowe rozdzielone muszlą. Cokół zwieńcza 
gzyms, z którego wychodzi trzon złożony ze spłaszczonej gałki, nodusu i tralki wraz z profitką. 
Nodus w kształcie gruszki nakrywa puklowany talerzyk. Powierzchnię nodusu zdobią trzy 
główki anielskie z palmetowymi aureolami, szeroko rozpostartymi, wolutowymi skrzydłami 
i podwieszonymi chustami. Miejsca między główkami zajmują podwieszone do taśm kampa-
nule. Dolną powierzchnię nodusu dekoruje wieniec akantowy. Tralkę okalają trzy wydłużone 
liście akantu, dochodzące do połowy wysokości. Końcówki liście plastycznie wywijają się 
na zewnątrz. Profitka o dzwonowatej formie i wywiniętym, karbowanym brzegiem, składa 
się z dwóch uskoków zdobionych akantowymi wieńcami. Obecność wizerunku św. Filipa 
może wskazywać, że lichtarz został ufundowany tuż po założeniu w 1668 roku Kongregacji 
Oratorium na Świętej Górze. 

-

Bibliografia: Święta Góra 2003, fot. 94; Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 434, s. 233.
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34. LICHTARZ OD PARY

Warsztat wielkopolski (?). 2 poł. XVII w. Srebro odlewane, trybowane, grawerowanie, cyze-
lowane, fakturowane. Wymiary: wys. 49,0 cm, szer. cokołu 16,0 cm. Inskrypcje: na gzymsie 
cokołu napis - MAGNIFIKA D: TERESIA MYCIELSKA ORATORIO IN SACRO MONTO 
GOSTINENSI COGR: S: PHILIPPI NERII. B. M. V. IMMACVL. CONCEPTA.

Trójgraniasty cokół wsparty jest na nóżkach w formie trzech ptasich szponów trzymających 
kule. Granie cokołu gładkie, w kształcie esowatych wolut, ostro załamanych w dwóch miej-
scach, zdobią pełnoplastyczne, odlewane główki anielskie. Główki mają charakterystyczne 
dla złotnictwa siedemnastego stulecia, lokowane włosy z dużym puklem nad czołem. Ich 
trybowane skrzydła zachodzą na lica cokołu i przekształcające się z bujne woluty. Lica cokołu 
zdobią laurowe wieńce wypełnione owalnymi plakietami ukazującymi postać św. Filipa Neri, 
Matkę Boską z Dzieciątkiem oraz monogram „IHS”. Św. Filip przedstawiony w całej postaci, 
ubrany jest w sutannę i obficie drapowana komżę. W lewej ręce trzyma księgę, a prawa 
wskazuje na serce. Twarz okoloną zarostem otacza kolista aureola. Postać świętego objaśnia 
wygrawerowany napis: S. PHILLIPUS NERIUS. Na drugiej plakiecie widać postać Madonny 
stojącej na półksiężycu. Ubrana jest w bogato drapowaną suknię i płaszcz. Na głowie ma 
koronę, spod której wychodzą włosy. Prawą ręką podtrzymuje Jezusa, a lewa zgięta w łokciu 
spoczywa na piersi. Monogram „IHS” zbudowany z ozdobnych form liściastych, ma równo-
ramienny krzyżyk oraz serce z trzema gwoździami. Pola pod laurowymi wieńcami zdobią 
kampanule i wolutki z smoczą skórką. Cokół zwieńcza mocno wklęśnięty gzyms z inskrypcją. 
Trzon złożony jest z pierścieni, spłaszczonej gałki, nodusu, tralki oraz profitki. Gruszkowaty 
nodus dekorują od spodu trzy rozwinięte listki akantu, przedzielone motywem smoczej skórki. 
Jego górną powierzchnię zdobią girlandy owocowe, podwieszone na wstęgach. Tralkę ujmują 
trzy wydłużone liście akantu o rozchylonych na zewnątrz brzegach. Profitka o dzwonowatej 
formie i mocno wyrzuconym na zewnątrz brzegiem, zdobi dolny fryz złożony z liści akantu 
i górny zbudowany z motywów małżowinowych.

Obecność wizerunku św. Filipa wskazuje, że lichtarz został ufundowany po założeniu w 1668 
roku Kongregacji Oratorium na Świętej Górze.

-

Bibliografia: Święta Góra 2003, fot. 94; Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 432, s. 233.
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35. LICHTARZ OD PARY

Warsztat wielkopolski (?). Ok. 1700 r. Srebro odlewane, trybowane, rytowane, cyzelowane, 
fakturowane. Wymiary: wys. 99,5 cm, szer. cokołu 26,0 cm.

Trójgraniasty cokół spoczywa na trzech nóżkach w kształcie ptasich szponów trzymających 
kule. Granie cokołu gładkie, utworzone z form esowych, ostro załamanych w dwóch miejscach, 
zdobią pojedyncze główki anielskie. Główki wykonane w technice odlewu, mają duży pukiel 
włosów nad czołem. Lica cokołów zdobią owalne kartusze z gładkimi lustrami, otoczone 
suchym akantem. Kartusze ujmują liście zwiędłego akantu. Powyżej kartuszy umieszczone 
są pojedyncze główki anielskie z rozłożonymi, pierzastymi skrzydłami i podwiązanymi 
chustami. Cokół zwieńcza gzyms z otokiem perełkowym. Trzon składa się ze spłaszczonej 
gałki, dwóch nodusów oraz tralki zakończonej profitką. Gałkę przedziela pierścień. Dolny 
nodus ma formę wykształconej gruszki zdobionej suchym akantem. Nodus górny mniejszy 
od dolnego, posiada kształt kuli lekko wydłużonej w części dolnej. Dekorowany jest suchym 
akantem i trzema pełnoplastycznymi główkami anielskimi z wysokimi czołami i charakte-
rystycznymi puklami włosów. Tralkę zdobią wydłużone liście akantu. Profitka z wywiniętą 
wargą i osadzona na puklowanej gałce, posiada dwa uskoki. Dolny uskok jest gładki, a górny 
ma formę fryzu, zdobionego akantem oraz sześcioma gładkimi, owalnymi medalionami.

-

Bibliografia: KZSP 1961, t. V, z. 4, s. 21, fig. 155.
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36. LICHTARZ OD PARY

Hieronim Holl II, Gdańsk. Ok. 1724 r. Srebro odlewane, trybowane, rytowane, cyzelowane, 
fakturowane. Cechowanie: znak warsztatowy w owalnej tarczy  „HOL” oraz znak miejski 
Gdańska. Wymiary: wys. 105,0 cm,  szer. cokołu 28,0 cm.

23 lutego 1724 roku brat Piotr Olszewski zamówił sześć lichtarzy ołtarzowych próby „13” 
(812,5/1000) u złotnika gdańskiego Hieronima Holla. Zamówiony sprzęt odebrano już 
w październiku 1724 roku. Lichtarze ważyły 109 grzywien i 14,4 łutów srebra, czyli około 
21 kg. Różniły się wielkością. Pierwsza para miała wysokość dwa łokcie, druga była nieco 
niższa i trzecia para najniższa. Według zapisów archiwalnych, od każdej wyrobionej grzywny 
mistrz otrzymał dziewięć talarów gdańskich i pięć trojaków. Do dzisiaj zachowała się para 
lichtarzy najwyższych. Z innych pozostały tylko fragmenty.  

Lichtarz posiada trójgraniasty cokół, wsparte na kulach przedzielonych profilowanymi 
pierścieniami. Granie są gładkie i utworzone ze spływów wolutowych, załamanych ostro 
w dwóch miejscach. Lica cokołów zdobią kartusze z gładkimi lustrami, otoczone suchym 
akantem i regencyjnymi taśmami oraz lambrekinami. Trzon składa się z pierścieni, wklęsek, 
wazonowego nodusu, dwulalkowej tralki i profitki. Na cokole spoczywają dwa pierścienie 
rozdzielone gładką wklęską. Pierścień dolny zdobi wieniec pojedynczych listków akantu oraz 
smocza skórka. Górny pierścień dekoruje ornament wstęgowo-akantowy rozdzielony smoczą 
skórką. Wazonowy nodus ujmują dwie wklęski, z których dolna jest gładka, a górna znacznie 
wyższa, przedzielona jest karbowanym pierścieniem ujętym wieńcem listkowo-wolutowym. 
Od spodu nodus ujmują żłobkowane pukle, a od góry kratka regencyjna z czterolistnymi 
rozetkami. Jego gładkie pole środkowe zdobi lambrekin dekorowany ornamentem wstę-
gowo-akantowym. Na nodusie spoczywa pierścień dekorowany żłobkowanymi puklami 
rozdzielonymi smoczą skórką oraz spłaszczona gałka ujęta dwoma gładkimi wklęskami. 
Z górnego pierścienia wychodzi dwulalkowa tralka, przedzielona spłaszczoną gałką. Lalki 
zdobią cztery wydłużone liście akantu. Miejsce ich styku podkreśla dekoracja wstęgowa 
wypełniona smoczą skórką. Dalej trzon przechodzi w trzecią spłaszczoną gałkę, na której 
spoczywa wklęska i profitka. Od dołu gładką profitkę z wywiniętym do środka brzegiem, 
zdobią pukle. Dekoracja rozłożona na lichtarzu wykonana jest w niskim reliefie.

-

Bibliografia: Dominikowski s. 291; Święta Góra 2003, s. 24 (nlb.); Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, 
kat. 433, s. 233.
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37. LICHTARZYK

Hieronim Holl II, Gdańsk. 1724 r. Srebro odlewane, trybowane, rytowane, cyzelowane, 
fakturowane. Cechowanie: na stopie znak mistrzowski „HOL” oraz znak miejski Gdańska. 
Wymiary: szerokość stopy 11,2 cm, wys. 15,5 cm.

Lichtarzyk ma ośmioboczną stopę o czterech bokach zamkniętych linią prostą i pozostałych 
zakończonych linią falistą. Z gładkiej kryzy wychodzi wyokrąglony cokolik, powtarzający 
ośmioboczny wykrój stopy, wydzielony od góry uskokową, ośmioboczną krawędzią. Pola 
cokoliku zamknięte linią prostą zdobi trybowany ornament wstęgowo-cęgowy i suchy akant. 
Pozostałe pola są gładkie. Gładki płaszcz położony na rzucie koła, lekko wgłębiony, przechodzi 
w okrągłą, rozszerzającą się przy zakończeniu szyjkę, nakrytą ośmiobocznym talerzykiem. 
Trzon zbudowany jest z ośmiobocznej, rozszerzającej się ku górze tralki, ujętej wklęskami 
przedzielonymi okrągłymi pierścieniami. Tralka ma pola gładkie i zdobione rytowanymi 
listkami akantu, w rytmie naprzemiennym. Tulejkę na świecę w formie wazonu, zdobią 
rozetki i dwa otoki stylizowanych listków. 

W zbiorach klasztornych zachowały się trzy lichtarzyki z tego samego warsztatu. Najpraw-
dopodobniej zakupił je brat Piotr Olszewski w 1724 roku, gdy zamawiał u Hieronima Holla 
duże lichtarze ołtarzowe.
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38. RELIKWIARZ ŚWIĘTEGO KRZYŻA

Warsztat wielkopolski (?). 2 poł. XVIII w. Srebro złocone, odlewane, trybowane, cyzelowane, 
fakturowane. Wymiary: wys. 35,5 cm, stopa 12,8 x 10,0 cm, śr. części górnej 16,5 cm.

W późnym średniowieczu z relikwiarzy wieżowych i krzyżowych wykształciły się monstran-
cjom eucharystycznym. Niekiedy to samo naczynie raz pełniło funkcję relikwiarza, a inny 
razem służyło do wystawiania eucharystii. W sztuce barokowej, a szczególnie rokokowej, 
sytuacja się odmieniła. Na podobieństwo monstrancji promienistych powstawały relikwia-
rze. Relikwiarz świętogórski jest tego świetnym przykładem. Swoim wyglądem przypomina 
małą monstrancję.

Naczynie wznosi się na owalnej stopie z pochylonym cokolikiem. Płaszcz wydęty, dzielony 
zdwojonymi wolutami przechodzi w okrągłą szyjkę. Pola płaszcza zdobią pojedyncze kartusze 
rokokowe. Trzon w całości tworzy wazonowy nodus. Część górna w kształcie promienistej 
glorii, składa się z owalnej tarczy profilowanych promieni wiązkowych. Oś poziomą i pionową 
podkreślają wycięte w blasze woluty. Na srebrne promienienie zachodzi tarczka złożona z pło-
mienistego akantu, wolut i rocailli oraz złocona tarczka rokokowa, ujmująca bezpośrednio 
owalna kapsułę na relikwie. Centrum kapsuły zajmuje relikwia Świętego Krzyża, otoczona 
relikwiami świętych Wojciecha, Milady, Ludmiły, Georgii i Jana Nepomucena. Relikwie osa-
dzone są w oprawach zdobionych kamieniami jubilerskimi i kunsztownie haftowanych złotą 
nicią. Całość zwieńcza figurka gołębicy Ducha Świętego oraz wycięty z blachy krzyżyk. Rewers 
relikwiarza zdobi starannie wymodelowana, złocona figurka Chrystusa Ukrzyżowanego.

-

Bibliografia: Święta Góra 2003, fot. 85.
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39. RELIKWIARZ SKRZYNKOWY OD PARY

Tobiasz Plackwitz młodszy, Wrocław. Ok. 1765 r. Blacha mosiężna pozłacana i aplikowana 
srebrną dekoracją. Techniki: wykuwanie, trybowanie, cyzelowanie, fakturowanie. Wymiary: 
szer. 58,0 cm, wys. 46,0 cm.

Kronika klasztorna wspomina, że w 1765 roku zakupiono we Wrocławiu dwa relikwiarze 
za 1368 złotych. W tym czasie Tobiasz Plackwitz młodszy wykonał okazałe tabernakulum 
do filipińskiego kościoła. Podobieństwa warsztatowe i ornamentalne nie pozostawiają wąt-
pliwości, że pojemniki na święte cząstki i tabernakulum wykonał ten sam złotnik. 

Relikwiarz w kształcie przeszklonej skrzynki, wznosi się na profilowanym cokoliku, 
położonym na rzucie nieregularnego sześcioboku. Na cokoliku spoczywa sześcioboczna 
skrzynka o rozszerzających się ku górze ściankach. Trzy ścianki przednie są przeszklone. 
Boki skrzynki ujmują uszaki o wolutowym kształcie. Całość zamyka dwuuskokowa, kopu-
lasta nakrywa zwieńczona płomienistym wazonem. Dekoracja jest srebrna i nałożona jako 
aplikacja na obrzeżach okienek, uszakach oraz nakrywie. Repertuar dekoracyjny składa się 
z płomienistego akantu, kogucich grzebieni, kwietnych girland i rocailli.

Relikwiarze stoją na postumentach umieszczonych w hemisferycznych wnękach przestrzeni 
prezbiterialnej. Skrzynka przy ołtarzu Matki Boskiej Bolesnej zawiera partykuły świętych: 
Wiktorii Męczennicy, Weneranda Męczennika i Jukundiana Męczennika. Skrzynka przy 
ołtarzu św. Filipa Neri mieści partykuły świętych: Antoniny Męczennicy, Cyriaka, Donata 
Męczennika, Wincentego Męczennika, Seweriana Męczennika i Klarusa Męczennika. Czci-
godne cząstki przywiozła na Świętą Górę żona Adama Konarzewskiego, Zofia z Opalińskich 
z pielgrzymki do Rzymu w 1677 roku.

-

Bibliografia: Dominikowski, s. 379; Święta Góra 2007, s. 67.



217Katalog



218 Skarby Świętej Góry

40. RELIKWIARZ ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Wiktor Gontarczyk, Warszawa. Lata 1932-1939. Stopa – srebro złocone. Trzon i część górna 
– stop miedzi złocony, srebrzony, odlewany, cyzelowany, fakturowany. Wymiary: wys. 37,0 
cm, śr. stopy 14,8 cm, szer. części górnej 17,5 cm. Cechowanie: na stopie sygnatura grawero-
wana – „wyk. W. Gontarczyk WARSZAWA”, splecione inicjały „GW” oraz cecha probierni 
warszawskiej bita od 1932 r. dla srebra próby „2” (875/1000).

Relikwiarz wznosi się na okrągłej stopie z profilowanym cokolikiem. Płaszcz z brzegu płaski, 
przechodzi w smukłą, stożkowatą szyjkę. Pola płaszcza zdobią wychodzące z szyjki dwie 
girlandy kwietne oraz dwie girlandy wstęgowe, podwieszone do kokard. Girlandy zdobią 
pojedyncze kwiaty róży. Trzon w formie kolumny jońskiej przedziela kulisty modus deko-
rowany kasetonami. Kolumna podtrzymuje prostokątny postument z owalnym wziernikiem 
na święte partykuły. Połączenie trzonu z postumentem zakrywa anielska główka z wysoko 
wzniesionymi skrzydłami. Na postumencie stoi pełnoplastyczne figurka św. Stanisława Kostki 
z rękami skrzyżowanymi na piersi. Ubrany jest w habit jezuicki. Postument otaczają cztery 
figurki rozmieszczone parami. Z lewej strony umieszczony jest skaut i młodzieniec trzyma-
jący sztandar z wizerunkiem Madonny Jasnogórskiej, a po drugiej stronie student z otwartą 
książką i mężczyzna ze sztandarem zwieńczonym Polskim Orłem. W całej kompozycji tylko 
figurki są posrebrzane. Przedstawienia figuralne otacza wieniec złożonym z kwiatów róży, 
konwalii i lilii. Forma relikwiarza zawiera treści religijno-patriotyczne.

-

Bibliografia: Bazylika i klasztor 1971, il. 42; Święta Góra 2003, fot. 84.
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41. RELIKWIARZ BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO

Firma „Dobski&Dobski”, Poznań. 2000 r. Stop miedzi złocony, srebrzony, odlewany, kamery-
zowany, cyzelowany, fakturowany. Wymiary: wys. 44,0 cm, śr. stopa 13,5 cm, szer. części górnej 
19,0 cm. Na spodzie stopy napis: OSTENSORIUM NA RELIKWIE BŁOGOSŁAWIONEGO 
EDMUNDA BOJANOWSKIEGO ŚWIĘTE GÓRA 2000.

Relikwiarz wznosi się na okrągłej stopie z niskim cokolikiem i lekko wypukłym płaszczem. 
Trzon ma formę zwężającego się ku górze pnia drzewa, zakończonego wieńcem stylizowanych 
liści. Z trzonu wychodzą dwie rozwierające się dłonie, podtrzymujące część górną z dużą, 
okrągłą kapsułą na relikwie. W kapsule umieszczony jest przeszklony pojemnik na święte 
partykuły, zdobiony wieńcem dwudziestu kamienia jubilerskich barwy rubinowej. Kapsułę 
otacza srebrzona korona cierniowa z czteroma złoconymi sercami. Serca symbolizują cztery 
gałęzie założonego przez Edmunda Bojanowskiego zakonu Sióstr Służebniczek: Dębickie, 
Starowiejskie, Wielkopolskie i Śląskie. Korona cierniowa oznacza cierpienie fizyczne i duchowe 
błogosławionego. Relikwiarz zwieńcza oko Boskiej Opatrzności. Nawiązuje ono do wotum 
ofiarowanego przez Teresę Bojanowską za uzdrowienie syna Edmunda w 1819 roku. Pomy-
słodawcą i autorem całego programu ikonograficznego był przełożony świętogórski ksiądz 
Zbigniew Starczewski. Chociaż do realizacji relikwiarza użyto gotowych już produktów 
wykorzystywanych w innych sprzętach, to jednak całość nosi znamiona niepowtarzalności 
i twórczego konceptu.



221Katalog



222 Skarby Świętej Góry

43. RELIKWIARZ ŚW. JANA PAWŁA II

Firma brązownicze „M&G” z Konarzewa. 2011 r. Stop miedzi złocony, srebrzony, odlewany, 
cyzelowany, fakturowany. Wymiary: wys. 36,5 cm, śr. stopy 14,6 cm, szer. części górnej 15,0 cm.

Relikwiarz fundowany w roku beatyfikacji Jana Pawła II przez papieża Benedykta XVI. 
Kanonizacji dokonał w 2014 roku papież Franciszek.

Naczynie wznosi się na okrągłej stopie z profilowanym, pochyłym cokolikiem i płaskim 
płaszczem. Z płaszcza bezpośrednio wyrasta zwężający się ku górze, okrągły w przekroju 
trzon. Relikwie z kropli krwi błogosławionego papieża, podyktowały formę części górnej, 
która została skomponowana w kształcie kropli. W środku kropli umieszczona jest okrągła 
kapsuła z czcigodną cząstką otoczoną napisem: „Ex Sangune Beati Joannis Pauli II Papae”. 
Pod kapsułą znajduje się herb papieski Jana Pawła II. Na rewersie kapsuły widnieje napis: 
JAN PAWEŁ II BŁOGOSŁAWIONY 1.05.2011. Całość zwieńcza krzyż pastoralny najczęściej 
używany przez błogosławionego papieża. Krzyż zamówił Paweł VI na zakończenie Soboru 
Watykańskiego II u artysty neapolitańskiego Lello Scorcellego.
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43. RELIKWIARZ BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY

Firma brązownicze „M&G” z Konarzewa. 2012 r. Stop miedzi złocony, srebrzony, odlewany, 
cyzelowany, fakturowany. Wymiary: wys. 30,0 cm, śr. stopy 13,0 cm, szer. części górnej 17,5 cm.

Relikwie błogosławionej ofiarowała siostra służebniczka dębicka Karolina Stawiarska, peł-
niąca funkcję zakrystianki kościoła świętogórskiego. 

Relikwiarz wznosi się na okrągłej stopie z profilowanym, pochyłym cokolikiem. Z płaszcza 
wznosi się okrągły w przekroju trzon, podtrzymujący część górną w formie ażurowego 
krzyża równoramiennego. Ramiona krzyża połączone są linia wklęsłą. W środku krzyża 
umieszczona jest okrągła kapsuła na czcigodną partykułę. Miejsce pod kapsułą zajmuje 
figurka Chrystusa Eucharystycznego, trzymającego w lewej ręce kielich. Całość zwieńcza 
prosty, łaciński krzyżyk.
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44. RELIKWIARZ ŚW. CHARBELA MAKHLOUFA Z LIBANU

Piotr Garstka z Szymanowa. 2015 r. Stop miedzi odlewany, cyzelowany, fakturowany. Wymiary: 
wys. 43 cm, szer. stopy 16,2 cm, szer. części górnej 47,0 cm.

Relikwiarz ma formę cedru libańskiego. Cedr symbol Libanu, widnieje na f ladze tego kraju. 
Ponieważ jest drzewem zawsze zielonym, symbolizuje raj, życie wieczne, siłę i piękność.  
W relikwiarzu konary o obrysie trójkąta, otaczają gruby pień z napisem: ŚWIĘTY CHARBEL. 
Powyżej napisu umieszczony jest równoramienny krzyżyk z okrągłą kapsułą na czcigodne 
cząstki świętego. W konarach cedru widnieje charakterystyczna twarz św. Charbela z zamknię-
tymi oczami i obfitym zarostem. Głowę otoczoną aureolą nakrywa charakterystyczny kaptur.  

Św. Charbel należy do jednych z największych cudotwórców. Jego kult w ostatnich latach 
rozpowszechnił w Polsce. Nabożeństwa o uzdrowienie z namaszczeniem olejami świętego, 
ściągają rzesze jego czcicieli. Relikwiarz kosztujący 3000 zł ufundowała Franciszka Jankowiak 
z Gostynia. Artysta Piotr Garstka był także autorem projektu relikwiarza. W jego pracowni 
powstała m. in. niepowtarzalna Droga Krzyżowa umieszczona na murach otaczających 
bazylikę świętogórską.
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45. RELIKWIARZ ŚW. RITY Z CASCII

Warsztat polski. Ok. 2016 r. Stop miedzi odlewany, cyzelowany, fakturowany. Wymiary: wys. 
23,0 cm, śr. stopy 9,7 cm, szer. części górnej 12,5 cm.

Relikwiarz nawiązujący kształtem do realizacji barokowych, wznosi się na okrągłej stopie 
z wyoblanym cokolikiem. Płaszcz gładki, wydzielony uskokiem, stożkowato przechodzi w okrą-
głą szyjkę. Trzon składa się z pierścieni ujmujących kulisty nodus. Część górna ma kształt 
przeszklonego kartusza w formie czteroliścia o ściankach obwiedzionych perełkowaniem. 
Kartusz otacza ażurowa dekoracja złożona z wolut, stylizowanych listków i kwietnich girland. 
Całość zwieńcza łaciński krzyżyk o ramionach, z wyjątkiem dolnego, zakończonych lilijkami. 

Święte partykuły ofiarowała parafia św. Rity w Lusówku. Atrybutem św. Rity, patronki 
od spraw trudnych i beznadziejnych oraz problemów małżeńskich i matek poniżanych, jest 
róża, symbolizująca radość i cierpienie. Poświęcone płatki różane podczas nabożeństwa 
do świętej, przynoszą ulgę w cierpieniu i zdrowie w chorobie.
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46. PUSZKA W KSZTAŁCIE ŁODZI Z HERBEM „WRĘBY”

Warsztat poznański (?). 3 ćw. XVII w. Srebro częściowo złocone, odlewane, trybowane, ryto-
wane, cyzelowane, fakturowane. Wymiary: wys. 60,0 cm, stopa 23,4 x 29,0 cm, puszka 16,5 
x 16,5 cm x 16,5 cm.

Puszka wznosi się na owalnej stopie z gładką kryzą i dwuuskokowym płaszczem, dzielonym 
płytkimi wgłębieniami na dwanaście pól. Uskok dolny dekorują listki mięsistego akantu. Górny 
uskok tylko przy brzegu okalają schematyczne listki. Płaszcz przechodzi w okrągłą, krótką szyjkę 
zakończona masywną, lekko spłaszczona gałką powtarzającą podział płaszcza. Jej powierzch-
nię także zdobią listki akantu. Trzon tworzy znakomicie wykonana figurka anioła ubranego 
w tunikę z krótkimi rękawami, przewiązaną w pasie, który oburącz podtrzymuje puszką. Anioł 
przedstawiony został w momencie odrywania się od ziemi. Puszką tworzy sześcian foremny 
o podstawie kwadratu. Z obydwóch stron bryłę sześcianu ujmują czworoboczne dzioby, nada-
jące całości formę herbu Opalińskich „Łodzia”. Przednią ściankę puszki zdobi tarcza z herbem 
Konarzewskich „Wręby” ujętym dwoma gałązkami palmowymi. Rewers puszki gładki, dzielą 
płytkie wgłębienia na pięć poziomych pasów. Skrzynkę od góry zakrywa umocowana na dwóch 
zawiaskach kwadratowa, lekko kopulasta pokrywka, zamykana na dwa haczyki. Boki dziobów 
dzielą żłobione linie na rozszerzające się ku puszce pola. Jej przednie ścianki dekoruje ornament 
akantowo-kwietny. Pozostałe boki są gładkie.  

Puszka jest dobrym przykładem barokowych konceptów, w których treści ideowe wpłynęły na 
ostateczny kształt dzieła. Obrazuje ona heraldykę fundatorską – herb „Łodzia” należał do Zofii 
Opalińskiej, żony Adama Floriana Konarzewskiego, pieczętującego się herbem „Wręby”. Naj-
prawdopodobniej żona fundatora Świętej Góry po śmierci męża (1676) ufundowała puszkę. Zofia 
Konarzewska w 1677 roku przywiozła z Rzymu dla kościoła świętogórskiego, relikwie świętych 
męczenników z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Wśród relikwii była głowa św. Wincentego 
z Saragossy, który za czasów cesarza Dioklecjana w 304 roku poniósł śmierć męczeńską. Część 
relikwii męczennika przeniesiono do Rzymu.  Zachowany w klasztornych archiwaliach inwentarz 
srebrnych sprzętów kościelnych spisany w latach 1767-1788 wymienia: „Łódź srebrna, na niej 
korona srebrna z herbem Fundatorskim wyzłoconym, w którey złożona głowa jest Św. Wincentego 
Męczennika”. Z kroniki pisanej przez Kaspra Dominikowskiego dowiadujemy się, że Kongre-
gacja w Biechowie założona w 1718 roku, prosiła Kongregację Gostyńską o przekazanie relikwii 
św. Wincentego. Nie wiadomo, czy prośba została spełniona. I tu powstaję problem, ponieważ 
według klasztornej tradycji, puszka zawiera czaszkę fundatora Adama Konarzewskiego. Jednio 
jest pewne. Puszka mieści prawdziwą czaszkę. Problem może rozwiązać tylko specjalistyczne 
badanie czaszki określające jej wiek. Dotychczas takiego badania nie przeprowadzono. Jednakże 
tradycji nie należy lekceważyć. Zawiera ona bardzo często dawne przekazy, które niejednokrotnie 
potwierdziły jej wiarygodność.

-

Bibliografia: KZSP 1961, t. V, z. 4, s. 21, fig. 156; Samek 1970, s. 238; Bazylika i klasztor 1971, il. 43; Sob-
czak-Jaskulska 2000, s. 45; Święta Góra 2003, fot. 73; Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 372, s. 222; 
Święta Góra 2007, s. 72; Sobczak-Jaskulska 2007, s. 21-27; Sobczak-Jaskulska 2012, s. 377-385.
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47. KADZIELNICA

Gottlob Fiedler, Poznań. Koniec XVIII w. Srebro odlewane, trybowane, cyzelowane, fak-
turowane, Cechowanie: inicjały mistrza „GF” oraz znak miejski Poznania. Wymiary: wys. 
28 cm, śr. stopy 11,5 cm, szer. korpusu 17 cm.

Kadzielnica gładka, wznosi się na małej, okrągłej stopie z uskokową kryzą. Płaszcz wydęty 
przechodzi w krótką, masywną szyjkę. Kadzielnica składa się z dolnej i górnej części w formie 
odwróconych naczyń korpusowych, stykających się brzegami. Korpus górny ma otwory w kształcie 
owali, gwiazdek i trapezów. Kadzielnica zaopatrzona jest w trzy łańcuszki zbiegające się w okrą-
głym, wybrzuszonym uchwycie. Forma kadzielnicy przynależy do późnobarokowych konwencji 
stylistycznych, ale brak jakichkolwiek ozdób suponuje o wpływach nurtu klasycyzującego.

-

Bibliografia: Święta Góra 2003, fot. 87.
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48. ŁÓDKA NA KADZIDŁO

Gottlob Fiedler, Poznań. Koniec XVIII w. Srebro odlewane, trybowane, cyzelowane, fakturo-
wane, muszla mięczaka morskiego. Wymiary: wys. 27 cm, długość muszli 27 cm, stopa 15,0 
x 17,5 cm. Cechowanie: na stopie dwa razy bite inicjały mistrza „GF” oraz próba srebra „12”.

Stopa położona na rzucie owalu posiada wąską, uskokową kryzę. Płaszcz wypukły, dzielony 
czteroma gładkimi pasami, przechodzi w krótką, masywną szyjkę. Pola płaszcza zdobią orna-
menty rokokowe oraz kartusze z gładkimi lustrami, otoczone wolutami i listkami akantu. 
Wklęsłe pierścienie ujmują gruszkowaty nodus, dzielony czteroma gładkimi, skręconymi 
pasami. Pola wydzielone pasami gęsto pokrywają rocaille. Pojemnik na kadzidło pełni muszla 
skorupiaka morskiego, opięta srebrnymi pasami zbiegające się w rokokowej plakiecie. Brzeg 
muszli ujmują srebrne wyściółki. Bity dwa razy znak imienny oznacza, że wyrób sprawiono 
w powierzonego srebra.

-

Bibliografia: KZSP 1961, t. V, z. 4, s. 21, fig. 157; Bazylika i klasztor 1971, il. 38; Święta Góra 2003, fot. 86. 
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49. ANIOŁ ZE SREBRNEJ SUKIENKI

Wojciech Budzyniewicz, Poznań. Lata 1658-1667. Srebro częściowo złocone, trybowane, 
rytowane, cyzelowane, fakturowane. Cechowanie: znak warsztatowy „WB”. Wymiary: wys. 
36,5 cm, szer. 30,0 cm.

Srebrną sukienkę do cudownego obrazu Matki Boskiej fundował dziedzic miasta Gostynia, 
Andrzej Borek-Gostyński z żoną Heleną Pudliszkową. Zdobiły ją szlachetne kamienie. Koszto-
wała niebagatelną sumę, aż trzy tysiące złotych polskich. Z sukienki pozostały tylko niewielkie 
fragmenty. Zachowany fragment zakrywał malowanego anioła na obrazie. Jednak anioł srebrny 
w niczym nie przypomina tego z obrazu. Anioł srebrny jest typowym aniołem barokowym 
w fizjonomii i stroju. W lewej ręce trzyma długą gałązkę palmową zachodząca na pierwszy rząd 
piór. Gałązkę zdobi rybia łuska, liście zaś pokrywa punktowana faktura. Prawa ręka kończy się 
na wysokości krótkiego rękawa kaftana. Twarz o dużych oczach, okalają lokowane włosy sięga-
jące ramion z dużym puklem nad czołem. Obfite pukle włosów, a zwłaszcza czuby nad czołem, 
należą do charakterystycznych motywów zdobniczych złotnictwa XVII-wiecznego. Skrzydła 
o potrójnym rzędzie piór wzniesione są w górę. Pierwszy rząd piór pokrywa ornament łuskowy. 
Pozostałe pióra zdobią formy owalne i schematyczne listki. Anioł ubrany jest w srebrną, dra-
powaną i gładką suknię oraz złocony kaftan. Suknia ma długi rękaw ze złoconym mankietem 
zdobionym wolimi oczami. Zakończona jest złoconym galonem dekorowany wicią roślinną, 
przerywaną czteropłatkowymi rozetkami. Galon ujmują wąskie taśmy zdobione owalnymi 
formami. Złocony kaftan z kołnierzem i rękawami do łokcia, zapinają guzy. Powierzchnię 
kaftana szczelnie pokrywa łuskowy ornament. To wybitne dzieło sztuki wykonał jeden z naj-
lepszych złotników poznańskich, Wojciech Budzyniewicz czynny w latach 1632-1672. Warto 
dopowiedzieć, że mistrz Wojciech wykonał pierwszą monstrancję promienistą w środowisku 
wielkopolskim w 1671 roku dla Franciszkanów Konwentualnych w Poznaniu. Jego realizacje 
spotykamy w wielu kościołach wielkopolskich.

-

Bibliografia: KZSP 1961, t. V, z. 4, s. 21; Brzozowski 2003, s. 7-15; Brzozowski 2004, kat. 59; Szlachetne 
dziedzictwo 2004-2005, kat. 377, s. 226; Święta Góra 2007, s. 72-73.
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50. SUKIENKA Z OBRAZU ŚW. FILIPA NERI

Warsztat wielkopolski (?). 2 ćw. XVIII w. Srebro częściowo złocone, trybowane, rytowane, 
cyzelowane, fakturowane. Wymiary: wys. 47,0 cm, szer. 49,0 cm.

W ołtarzu patronalnym srebrna blacha zdobiła barokowy obraz św. Filipa, zastąpiony w 1868 
roku obrazem autorstwa Johanna von Schraudolpha. Dawne malowidło znajduje się na górnych 
krużgankach klasztornych. Aplikacja pokrywała malowany wizerunek Madonny i Dzieciątka 
z wyjątkiem twarzy, rąk i stopy Jezusa. Tunikę Jezusa zdobi suchy akant, a suknię Madonny 
oprócz zwiędłego akantu, dekoruje ornament wstęgowo-cęgowy. Wokół głów finezyjnie odkute 
są włosy tworząc ceowo-esowe sploty.

-

Bibliografia: Brzozowski 2004, kat. 65.
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51. ZASŁONA DO CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOSKIEJ

Walenty Widiger z Kobylna. 1725 r. Srebro trybowane, rytowane, cyzelowane, fakturowane. 
Wymiary: 147x110 cm.

Z zapisków kronikarskich dowiadujemy się, że Kongregacja Gostyńska zamówiła zasłonę u złotnika 
Walentego Widigera z Kobylina. W małych miastach Wielkopolski działały pojedyncza zakłady 
złotnicze, które nie tworzyły samodzielnego cechu, ale przynależały do cechów mieszanych. Niewiele 
zachowało się informacji o mistrzu Walentym. Wiadomo tylko, że był wyznania ewangelickiego 
i ożenił się z Marią Elizabet, z którą miał czworo dzieci. Ewangelicy słynęli z uczciwości i solidności 
zawodowej, dlatego katolicy chętnie zamawiali u nich srebra kościelne. Przykładem jest jedna z naj-
piękniejszych i najbardziej przemyślanych ikonograficznie monstrancji, wykonana przez ewangelika 
Marcina Endemanna w 1732 roku z fary poznańskiej. Kontrakt na wykonanie zasłony świętogórskiej 
podpisano w listopadzie 1724 roku. Mistrz otrzymał od filipinów osiemdziesiąt grzywien srebra 
próby jedenastej (ok. 16 kg próby 697/1000). Za swoją robotę złotnik otrzymał zapłatę wynoszącą 
osiem i pół złotego od każdej wyrobionej grzywny. Mistrz zobowiązał się wykonać zasłonę według 
podanego mu wzoru na dzień św. Jana Chrzciciela 1725 r. Słowa dotrzymał. 

Powstała zasłona wraz ze srebrna ramą okalającą cudowny wizerunek Matki Boskiej. Zasłona znacznie 
wgłębiona w stosunku do ramy, posiada formę stojącego prostokąta z wpisanym stojącym owalem. 
Prostokąt składa się z pięciu blach zespolonych za pomocą nitów. Boki prostokąta tworzą cztery 
blachy, na które zachodzi obwiedziony szeroką taśmą stojący owal z przedstawieniem Matki Boskiej 
Niepokalanej. Rama ujmująca otwór na zasłonę, profilowana i przytwierdzona nitami do podłoża, 
ma wysokość 160 cm i szerokość 124 cm. Środek każdego boku ramy dekoruje nałożona aplikacja 
zdobiona wstęgami, muszlami i rozetkami. Miejsca narożne zakrywają plastyczne listki akantu. 
Powierzchnię czterech blach tworzących tło dla owalu, szczelnie pokrywają sploty suchego akantu, 
kampanule, przeplatające się wstęgi i rozetki. Naroża zdobią pojedyncze muszle. Połączenia blach 
w czterech miejscach zakrywają nałożone apliki obwiedzione wstęgami i zdobione pojedynczymi 
listkami akantu, wolutami i muszlami. Taśmę otaczającą owal zdobi wieniec złożony z kampanul, 
przepleciony krzyżowo w czterech miejscach wąskimi taśmami. Miejsce centralne owalu zajmuje 
ukazana w całej postaci Matka Boska ze złożonymi rękami w typie ikonograficznym Niepokalanie 
Poczętej. Madonna stoi na globie i półksiężycu oplecionym przez węża. Z jego paszczy wychodzi strzała. 
Matka Boska ubrana jest z długą suknię z dekoltem, zdobioną suchym akantem, rozetkami, wstęgami 
regencyjnymi oraz dwoma kwiatami goździka. Na suknię zachodzi płaszcz dekorowany rozetkami, 
przechodzący przez lewe ramię i rozwiany za prawym barkiem. Głowę Madonny z przymkniętymi 
oczami i krótkimi włosami, otacza płomienisto-promienisty nimb oraz dwanaście gwiazd. Na bose 
stopy nałożone są rzymskie sandały. Postać obiega wyryta majuskuła zaczerpnięta z Księgi Pieśni nad 
Pieśniami 4,7 - TOTA PVLCHRA ES ET MACULA NON EST IN TE (tłum. Cała piękna jesteś i nie 
ma w Tobie żadnej zmazy). Madonnę otaczają z dwóch stron skłębione obłoki z anielskimi główkami 
w liściastych kryzach i lokowanych włosach.

-

Bibliografia: Dominikowski, s. 291, Dopisy CV, s. 168-169; Brzeziński 1869, t. I, s. 169; KZSP 1961, t. V, 
z. 4, s. 19; Święta Góra 2007, s. 74; Brzozowski 2010a, s. 21-28.
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52. MEDALE KS. STANISŁAWA GRUDOWICZA

Giovanni II Martino Hamerani, Rzym. 1677 r. Srebro i złoto odlewane, cyzelowanie, fak-
turowanie. Na medalach nazwisko projektanta i wykonawcy – „HAMERANVS”. Medal 
złoty – waga 17 gram, śr. 29,0 mm, medal srebrny – waga 13,0 gram, śr. 29,0 mm. Oprawa 
w formie słonecznego dysku – warsztat wielkopolski (?). Po 1677 r. Srebro pozłacane, trybo-
wane, rytowane, cyzelowane, fakturowane. Wymiary: śr. 14,9 cm. W otoku z obydwóch stron 
wygrawerowana inskrypcja dedykacyjna: Ssmus (Sanctissimus) D(ominus) N(oster) Innoce-
nitius Papa XI AD 1677 Pont(ontificatus) sui primo solemni humilitatis Christi Dni(omini) 
imitatione in lotione pedum di sacro caenae Dni(omini) me Stanislaum Grudowicz in locum 
D(ivi) Petri accitum eo numismate muneratus est quod ipsum Dei Btmag (Beatissimaqve) 
Matris V(irginis) gloriae perpetuum anathema appendo et cor offera (tłum. Pan nasz papież 
Innocenty XI Roku Pańskiego 1677 w pierwszym roku swego papiestwa w Wielki Czwartek 
podczas uroczystego naśladownictwa Chrystusa Pana w umywaniu nóg, mnie Stanisława 
Grudowicza wezwanego na miejsce błogosławionego Piotra, tą pamiątką obdarzył. Którą ja 
na wieczystą cześć Boga i honor Najświętszej Matki Dziewicy zawieszam i moje serce oddaję).

Medale otrzymał ksiądz Stanisław Grudowicz w 1677 roku od papieża Innocentego XI na pamiątkę 
ceremonii Wielkiego Czwartku w Rzymie. Został on wybrany do grona dwunastu mężczyzn, którym 
papież obmywał nogi. Po przyjeździe na Świętą Górę medale oprawione w pozłacane, srebrne dyski, 
ofiarował do cudownego obrazu Matki Boskiej.    

Awers medalu ukazuje papieża Innocentego XI w profilowanym popiersiu zwróconym w prawo z małą 
bródką i wąsem. Ubrany jest w pontyfikalną kapę. Jego głowę nakrywa czapka camauro. W otoku 
napis – INNOCENTVS XI PONT MAX AN I (tłum. Innocenty XI Najwyższy Kapłan w pierwszym 
roku pontyfikatu). Rewers przedstawia scenę z Ostatniej Wieczerzy. Chrystus ubrany w długą szatę 
z podwiniętymi rękawami, przepasany szatą, ukazany w pozycji klęczącej, umywa nogi św. Piotrowi. 
Głowę Zbawiciela otacza promienisty nimb. Naprzeciw Chrystusa siedzi apostoł, unoszący nad misą 
prawą nogę, którą Zbawiciel obmywa. Scenę otacza napis: TV DOMINVS ET MAGISTER EXEMPL. 
DEDIT VOBIS (tłum. Ty Pan i Nauczyciel. Przykład dałem wam).

Medale oprawione są w dwa zespolone ze sobą srebrne, pozłacane dyski słoneczne. Ich centrum 
wypełniają medale, ujęte plastycznym otokiem sznurowym oraz trybowanym wieńcem kwietno-
-akantowym. Z repertuary floralnego można rozpoznać mięsisty akant, piwonię, tulipan i narcyz 
trąbkowy. Obrzeże dysku otacza krąg promieni falisto-sztyletowych umieszczonych na fakturowa-
nym tle. Między otokami floralnymi i promienistymi wygrawerowana jest dedykacyjna inskrypcja.

-

Bibliografia: Dominikowski, s. 118-119; Brzeziński 1869, t. I, s. 132-133; Brzozowski 2004, kat. 17; Brzo-
zowski 2019 b, s. 31-40.
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53. SREBRNE TONDO Z WIZERUNKIEM OBRAZU  
 MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
Warsztat paulinów w Częstochowie (?). 1717 r. Srebro złocone, odlewane, kute, trybowane, 
cyzelowane, fakturowane, kameryzowane. Wymiary: śr. 15,5 cm. Na odwrocie napis:  CHRI-
STOPHOR/Szembek Epus Protunc/Chełm. Pt. Gr. Miechow/Solenni Ritu Coronavit/Imaginem 
Thaumaturgam/ SS Matris Dei Mariae/In claro Monte Czestochoviens/Anno Domini 1717./ 
Die 8va Septembris/Post hac ad Praemissien: deinde/ad Varmien. Episcopatum/et Principatum 
Electus (tłum. Krzysztof Szembek biskup i Protonuncjusz Chełmiński uroczystym obrzędem 
koronował cudowny obraz świętej Matki Boskiej na Jasnej Górze w Częstochowie 8 września 
1717 roku. Wyniesiony na biskupstwo przemyskie a potem biskupstwo i księstwo warmińskie).

Srebrne tondo w testamencie zapisała sanktuarium świętogórskiemu hrabina Walentyna Mycielska, 
zmarła w Poznaniu w 1857 roku. Tondo można uznać za koronatkę upamiętniającą koronacje 
cudownego obrazu Madonny Częstochowskiej w 1717 roku. Była to pierwsza koronacja na prawie 
papieskim dokonana na ziemiach polskich. Z okazji koronacji cudownych obrazów wybijano 
pamiątkowe medale tzw. koronatki. W tym przypadku sprawiono kosztowną pamiątkę, powstałą 
prawdopodobnie w warsztacie paulińskim. Pracowali tam utalentowani bracia zakonni Makary 
Sztyftowski i Klemens Tomaszewski. 

Koronatka w formie tonda składa się z dwóch warstw. Spodnią warstwę stanowi pozłacana blacha, 
na której namalowany jest olejny wizerunek Madonny Częstochowskiej. Na warstwę malarską 
zachodzi sukienka wykonana ze srebra pozłacanego, odsłaniająca tylko twarze i ręce. Szatę Madonny 
i Dzieciątka zdobią trybowane ornamenty roślinne takie jak akant i girlanda kwietna. Głowy świętych 
postaci otaczają nimby powtórzone z cudownego obrazu, wypełnione promieniami płomienistymi 
i prostymi. Tło sukienki pokrywa gęsta faktura wykonana drobną puncyną. Na nimby nałożone są 
korony kabłąkowe zwieńczone królewskimi jabłkami. Korony pozostawione w srebrze, kameryzo-
wane są diamentami i rubinami. Korona Madonny składa się z obręczy utworzonej z odcinka łuku, 
zdobionego dwoma rubinami i dwoma diamentami, rozdzielonymi zdwojonymi wolutami ceowymi. 
Z obręczy wychodzą dwa kabłąki boczne w formie kameryzowanych ceowników oraz środkowy kabłąk 
w formie trapezu, wydzielony dwoma promieniami wiązkowymi. Górną część kabłąka dekorują 
dwie emaliowane rozetki. Kabłąki zdobią trzy diamenty osadzone na stożkowatych wypustkach. 
Dzieciątko ma koronę utworzoną z analogicznych, ale uproszczonych form. Zdobiona jest dwoma 
emaliowanymi rozetkami z jednym listkiem oraz jedną rozetką z dwoma listkami w górnej partii 
kabłąku trapezowego. Królewskie jabłka zwieńczające korony pokrywa ciemnobłękitna emalia. Wize-
runek ujmuje profilowana ramka srebrna, zdobiona na zewnętrznym, wypukłym profilu złoconym 
ornamentem wstęgowo-cęgowym oraz kampanulą i rozetką. Profil wewnętrzny, wklęsły zdobi złocony 
ornament wstęgowy w formie plecionki. Ornamenty rozłożone są w czterech miejscach tworzących 
formę krzyża, przesunięte względem siebie o niewielki kąt. Ramkę wieńczy forma płaskiej, złoconej 
korony z pierścieniową zawieszką. Od wewnątrz ramkę dekoruje siedem sznurów nieregularnych 
perełek, nanizanych na srebrne druciki. Od rewersu znajduje się podkowiasta podpórka.

-

Bibliografia: Brzeziński 1869, t. II, s. 43; Brzozowski 2004, kat. 33; Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, 
kat. 412, s. 229;  Brzozowski 2018b, s. 36-44.
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54. KORONY BAROKOWE

Wojciech Budzyniewicz, Poznań. Lata 1658-1667. Srebro złocone, trybowane, cyzelowane, 
kameryzowane. Cechowanie: znak mistrzowski „WB”. Wymiary: korona duża - wys. 27,0 
cm, szer. 38,0 cm; korona mała – wys. 11,0 cm, szer. 15,5 cm.

Korony wraz ze srebrną sukienką zdobioną rubinami, szafirami i diamentami, fundował 
do cudownego obrazu Matki Boskiej dziedzic Gostynia Andrzej Borek-Gostyński z żoną Heleną 
Pudliszkową. Wykonawca wycenił dzieło złotnicze na trzy tysiące złotych. Korony należą do typu 
koron zamkniętych, bowiem kabłąki zbiegają się w jednym miejscu zwieńczonym jabłkiem 
królewskim. Obręcz koron ujmują laurowe wieńce, wychodzące ze środkowej przewiązki. Pole 
obręczy dekorują motywy małżowinowe oraz pojedyncze kamienie jubilerskie w srebrnych 
oprawach. Powyżej obręczy wznosi się dość szeroki pas otworzony z motywów małżowinowych. 
Wolutki małżowin pokrywa rybia łuska. Z pasa wychodzi pięść kabłąków o ząbkowanych brze-
gach. Pola kabłąków ujęte wąskimi pasami i wypełnione łuską, zdobią perełki o puncowanym 
ornamencie w formie owali. Kabłąki schodzą się w gładkim jabłku królewskim.

-

Bibliografia: KZSP 1961, t. V, z. 4, s. 21; Brzozowski 2003, s. 7-15; Brzozowski 2004, kat. 63; Szlachetne 
dziedzictwo 2004-2005, kat. 377, s. 226; Brzozowski 2011d, s. 31-32; Jaskulska-Sobczak 2015, s. 100-105, 
il. 2-3.
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55. KORONA ROKOKOWA

Gottlieb Beniamin Nöldner/Neldner (zm. 1783), Wrocław. Lata 1776-1783. Srebro złocone, 
trybowane, cyzelowane, kameryzowane, fakturowane. Cechowanie: znak warsztatowy 
„GBN”, znak miejski Wrocławia oraz znak probierczy bity w latach 1776-1781. Wymiary: 
wys. 23,5 cm, szer. 20,2 cm. 

Korona zdobiła skroń Jezusa z cudownego obrazu Matki Boskiej. Nie zachowała się korona 
z głowy Madonny ukradziona w 1910 roku, widoczna jeszcze na litografii z początku XX wieku. 
Należy ona do typu koron zamkniętych, kabłąkowych, zwieńczonych królewskim jabłkiem. 
Formę organizują motywy rokokowe złożone z wolut, liści płomienistego akantu, kogucich 
grzebieni i drobnych kwiatków. Obręcz zdobią rocaille i cztery kameryzowane brosze o roślin-
nych formach, wysadzane kamieniami bezbarwnymi oraz jednym kamieniem rubinowym. 
Powyżej obręczy umieszczona jest ażurowa podstawa pod kabłąki, utworzona z ornamentów 
rokokowych wysadzanych barwnymi kamieniami. Częścią środkową korony zdobi kwiat róży, 
nawiązujący do malowanej róży trzymanej w dłoni Madonny Świętogórskiej. Kabłąki dekorują 
barwne kamienie jubilerskie. Całość zwieńcza jabłko królewskie.

-

Bibliografia: Brzozowski 2004, kat. 71; Brzozowski 2011d, s. 32-33; Jaskulska-Sobczak 2015, s. 105-106, il. 8.
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56. KORONY ZŁOTE
Wiktor Gontarczyk, Warszawa. 1928 r. Złoto odlewane, cyzelowane, fakturowane, fragmenty 
biżuterii. Cechowanie: powiązane inicjały mistrzowskie „GW”, na koronie małej napis – „W. 
GONTARCZYK WARSZAWA”; cecha probierni warszawskiej bita w latach 1921-1932 dla złota 
próby „3” (583/1000). Wymiary: korona duża - wys. 18,0 cm, szer. dolna 22,5 cm, szer. górna 
41,5 cm, waga 925,2 g; korona mała – wys. 12,0 cm, szer. dolna 11,0 cm, szer. górna 19,0 cm, 
waga 296,3 cm. 

Koronacja cudownego wizerunku Matki Boskiej wynikała ze znacznie wcześniej uczynionych zobo-
wiązań. Na kapitule generalnej w maju 1875 roku Kongregacja Gostyńska spodziewając się kasaty 
klasztoru przez władze pruskie, ślubowała ukoronować na prawie papieskim cudowny obraz Matki 
Boskiej. Zamknięcie klasztoru nastąpiło 25 sierpnia 1876 roku. Filipini opuścili sanktuarium świę-
togórskie na długie lata. Zamieszkali najpierw w Krakowie, a później w Tarnowie. Na Świętą Górę 
powrócili dopiero w 1919 roku. Wtedy dopiero mogli wypełnić ślubowania swoich poprzedników. 
Aby uzyskać środki na ten cel, filipini ogłosili wśród wiernych zbiórkę. Ofiarność społeczeństwa 
przerosła wszelkie oczekiwania. Zebrano nie tylko środki na korony, ale jeszcze pozostało sporo 
materiału, z którego ufundowano na monstrancję. Oprócz pieniędzy i złotych monet, ofiarowano 
wielkiej wartości artystycznej, historycznej i emocjonalnej biżuterię. Dawna biżuteria przechowy-
wana w domowych skarbczykach, była bezcenna pamiątką rodzin szlacheckich i mieszczańskich. 
Świadczyła o dawności i zamożności właścicieli, potwierdzając tradycje rodzinne i dawną świetność 
rodu. Tą biżuterią wykonawca przyozdobił korony aplikując je do złotego podłoża. Za radą prymasa 
Augustyna Hlonda korony zamówiono u Wiktora Gontarczyka z Warszawy. Prymas Hlond dokonał 
uroczystej koronacji cudownego wizerunki 24 czerwca 1928 roku. Koroną większą zwieńczono skroń 
Madonny, a mniejszą głowę Jezusa. 

Korony wykonane w technice odlewu należą do typu koron otwartych. Składają się z obręczy i osa-
dzonych na nich sterczyn-kwiatonów. Złoto nie jest tu najcenniejsze, ale kunszt złotnika i przepiękna 
biżuteria manierystyczna, barokowa, historyzująca, secesyjna i artdekowska. Odnajdujemy na nich 
takie kamienie jubilerskie jak diamenty, rubiny, szmaragdy, ametysty, szafiry, topazy, turkusy, cytrony, 
malachity i perły. Widzimy tu także fragmenty naszyjników i bransoletek kunsztownie pokrytych 
barwną emalią. Na koronie Madonny dostrzegamy niespotykanej urody barokowa broszę z gołębicą 
Ducha Świętego, otoczoną złotym wieńcem zdobionym kolorową emalią i rubinami. Pod broszą 
umieszczone jest oczko wyjątkowo pięknego pierścionka wykonanego w stylistyce artdekowskiej. 
To szmaragd okolony wieńcem szesnastu brylantów. Korony przetrwały okupację niemiecką skrzęt-
nie ukryte w podziemiach kościoła, a później w Studziannie-Poświętnem. Dotrwały do naszych 
czasów w formie nieuszczuplonej. Przed jubileuszem 50. lecia koronacji w 1978 roku korony przeszły 
gruntowną renowację w warsztacie zdolnego złotnika, brata zakonnego z Niepokalanowa, Mariana 
Jastrzębskiego. Złote korony zakładane są tylko w najważniejsze uroczystości. Zwykle cudowny obraz 
zdobią srebrne korony ufundowane przez księdza Leopolda Rachwała.

-

Bibliografia: Brzozowski 2003b, s. 10-16; Brzozowski 2004, kat. 63, Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 449. 
s. 237; Święta Góra 2005, s. 30, fot. 84; Sobczak-Jaskulska 2006, s. 86-95, il. na s. 182-186; Święta Góra 2007, s. 73, 
il. na s. 30; Szewczyk-Prokurat 2008, s. 117-123; Brzozowski 2011d, s. 32-33; Nowackim, Piwocka, Gryczyński 
2011, s. 201-204, il. s. 202-203; Jaskulska-Sobczak 2015, s. 98-112, il. na s. 104-105; Brzozowski 2018d, s. 40-48; 
Klemens 2018, s. 93; Brzozowski 2019, s. 144-146; Błaszczyński, Sobczak-Jaskulska 2019, s. 169-187. 
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57. PLAKIETKA Z MADONNĄ I GRUPĄ WOTANTÓW
Warsztat wielkopolski (?). 1640 r. Srebro grawerowane, cyzelowane, fakturowane. Wymiary: 10,2 cm 
x 15,1 cm. Inskrypcja: w lewym polu – A.D. /1640/ die 3 Mai / Gostinie /; w prawym polu – ACCIPE 
VIR: / GO PIA A PIIS / ET EOS ABONI / PERICULO IN PO: / STERUM DEFEN:/ DE (tłum. Przyj-
mij Dziewico Pobożna od pobożnych i broń ich od wszelkiego niebezpieczeństwa na przyszłość).

Wotum należy do jednych z najwcześniejszych plakietek zachowanych w sztuce polskiej. Przedstawia 
nie tylko świetną jakość artystyczną, ale także cenną wartość historyczną dla badań nad kulturą sar-
macką w dawnej Rzeczpospolitej. Dokumentuje zarazem formy pobożności oraz modę ubierania się 
szlachty polskiej.   

Plakietka ma formę leżącego prostokąta obwiedzionego listkowym otokiem. Pole obrazowe ukazane 
jest pod szeroką arkadą wspartą na konsolach. Nadłucza arkady wypełnia ornament wolutowy. Kom-
pozycja rozdzielona jest na sferę niebiańską i ziemską. Górną, niebiańską zajmuje Madonna z Dzie-
ciątkiem otoczona obłokami. Ukazana w trzy czwarte postaci, głowę ma lekko zwróconą ku Jezusowi. 
Ubrana jest w suknię przepasaną w stanie z długimi, obcisłymi rękawami sięgającymi do nadgarstka. 
Poła płaszcza zwisa z lewego ramienia, którym podtrzymuje Dzieciątko. W prawej dłoni trzyma berło 
królewskie. Z głowy Madonny faliście spływają włosy sięgając bioder. Jej głowę zwieńcza królewska 
korona otwarta i kolista gloria. Nagie Dzieciątko z przepaską na biodrach spoczywa na lewym ramie-
niu Matki. W lewej ręce trzyma jabłko królewskie, a prawa dotyka lewej dłoni Madonny. Dzieciątko 
dwoma palcami wskazuje na grupę adorantów. W strefie dolnej, ziemskiej umieszczono wotantów ze 
złożonymi rękami, rozdzieleni na trzy grupy. W dolnym polu lewym przedstawiono dwóch mężczyzn 
zwróconych w prawo z podkręconymi wąsami o szeroko otwartych oczach i krótkich fryzurach 
z kosmkiem włosów na czole. Ubrani są w przepasane żupany z obcisłymi rękawami i delię o wyso-
kiej stójce zapiętej na jeden guz. Środkowa grupa składa się z dwóch kobiet zwrócone lekko w prawo. 
Ich twarze okalają podwiki i długie czepce, charakterystyczne do kobiet zamężnych. Na głowie mają 
futrzane kołpaki. Ubiór kobiet składa się z sukni o długich rękawach i narzuty na ramiona. W lewym, 
dolnym polu umieszczono trzecią grupę osób złożona z trzech postaci męskich zwróconych w prawo. 
Twarze mężczyzn okalają krótkie, spiczaste bródki i podwinięte wąsy. Fryzury mają krótkie, bez pasma 
włosów na czole. Ubrani są w długie, drapowane płaszcze, ręce złożone w modlitewnym geście. Ubiór 
wskazuje, że dwaj mężczyźni z lewej i kobiety należą do stanu szlacheckiego. Trzej mężczyźni z prawej 
mogą reprezentować stan mieszczański. 

Na jeden szczegół warto zwrócić uwagę. Madonna palcem prawej dłoni dotyka złożonych rąk jednego 
z adorujących mężczyzn, a Jezus prawą rączką wskazuje drugą grupę wotantów. Te gesty nie wydają się 
przypadkowe. Spotykamy je także na innych tabliczkach wotywnych. Przykładem jest tabliczka przecho-
wywana w Muzeum Archidiecezjalny w Poznaniu z 1641 roku ukazująca Andrzeja Frankowica z żoną 
Katarzyną z Kościana. W polu przedstawieniowym widać Madonnę bardzo podobną do tej z plakietki 
gostyńskiej oraz klęczących wotantów – kobietę w kołpaku futrzanym i mężczyznę w żupanie i delii. 
Gesty Madonny i Jezusa są takie same jak na tabliczce gostyńskiej. Można sądzić, że tym sposobem 
wyrażono akt przyjęcia wotantów pod opiekę Matki Boskiej i Jezusa.

-

Bibliografia: Brzozowski 2004, kat. 1; Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 383, s. 227; Błaszczyński 2012, s. 
146; Brzozowski 2015, kat. 1, s. 223.
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58. PLAKIETKA ALEKSANDRA MIASKOWSKIEGO 
 HERBU LELIWA

Warsztat wielkopolski (?). 1640 r. Srebro grawerowane, cyzelowane, fakturowane. Wymiary: 
15,0 cm x 13,0 cm. Inskrypcja: na rewersie napis – 1640. ALEXANDER MIASKOWSKI NEC 
NON CATHARINA KORZBOKOWNA DE ZAWADA CVM LIBERIS SVIS VTRIVSQE 
SEXUS HIC SE SVAQE HVMILLIME OFFERVNT, poniżej inskrypcji herb Leliwa, (Alek-
sander Miaskowski oraz Katarzyna Korzbokowna z Zawady z dziećmi swoimi obydwojga 
płci tutaj siebie i swoich najpokorniej ofiarują).

Plakietka należy do jednych najwcześniejszych wotów srebrnych zachowanych z zbiorach 
świętogórskich. Ma kształt stojącego prostokąta z owalnym, wypukłym lustrem, wydzielonym 
gładką ramką i otokiem listkowym. Naroża wypełniają listki ujęte dwoma esowo-ceowymi 
wolutkami. Lustro otoczone wąską ramką zdobioną ornamentem zygzakowatym, przedstawia 
grupę Ukrzyżowania. Oś środkową zajmuje wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego. Krzyż umo-
cowany dwoma kołkami do półowalnego podłoża zakończony jest titulusem z literami INRI. 
Chrystus ma nienaturalnie wydłużone dłonie i nogi. Twarz bez wyraźnych śladów cierpienia, 
ukazana jest z wąsami, szpiczastą bródką i długimi włosami spływającymi na ramiona. To 
bardzo nietypowe ukazanie twarzy Jezusa. Jego głowę zwieńcza cierniowa korona. Ramiona są 
wyprostowane, lekko obwisłe z wydłużonymi dłońmi. Lewa noga jest wyprostowana, a prawa 
delikatnie zgięta w kolanie zachodzi na lewą. Stopy przybite są jednym gwoździem. Perizonium 
jest krótkie, przewiązane na prawym boku o zakończeniu lekko rozwianym, sięgającym poniżej 
kolan. Po prawej stronie krzyża stoi Matka Boska ujęta frontalnie ze złożonymi rękami. Ubrana 
jest w suknię i długi płaszcz sięgający ziemi oraz welon. Głowę otacza gładka, kolista aureola. 
Po przeciwnej stronie stoi św. Jan Ewangelista, spoglądający na Ukrzyżowanego. Ubrany jest 
w przepasaną suknię o prostych fałdach i płaszcz spięty pod szyją. Prawą ręką dotyka piersi, 
a lewą podtrzymuje połę płaszcza. Spod sukni widoczne są bose stopy. Głowę świętego lekko 
przechyloną w prawo otacza kolista aureola. 

Aleksander Miaskowski (zm. przed 1676 r.) poślubił Katarzynę Korzbok Zawadzką (zm. przed 
1682 r.). Doczekali się licznego potomstwa – Macieja, Andrzeja, Aleksandera, Anny, Barbary, 
Elżbiety i Urszuli.

-

Bibliografia: Brzozowski 2004, kat.2; Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 382, s. 227; Brzozowski 
2015, kat. 2, s. 223-224.
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59. PLAKIETKA Z KLĘCZĄCYM DUCHOWNYM

Warsztat wielkopolski (?). 1 poł. XVII w. Srebro grawerowane, cyzelowane, fakturowane. 
Wymiary: 14,7 cm x 13,2 cm. Inskrypcje: w prawym, dolnym polu - CAROLVS / * K * V * G *

Tabliczka należy do fundacji stanu duchownego. Z ubioru nie sposób wnioskować, do jakiej 
hierarchii kościelnej wotant należał. Wiemy tylko że miał na imię Karol. Plakietka ma kształt 
stojącego prostokąta, obwiedzionego z trzech stron bordiurą. Górne naroża zdobią stylizowane 
kwiaty. Pola bordiury wypełniają umieszczone na osi pojedyncze, anielskie główki oraz ornament 
małżowinowy Lustro przedstawia Chrystusa Ukrzyżowanego oraz klęczącego duchownego. 
Krzyż lekko przesunięty w prawo, zajmuje prawie całą wysokość pola. U podstawy krzyża 
widać czaszkę. Chrystus ukazany jest z długimi włosami, brodą i koroną cierniową. Z przebi-
tego boku wypływają trzy krople krwi. Nogi ma przybite jednym gwoździem, a perizonium 
przewiązane na lewym boku. Spokojną twarz otacza kolista aureola. Pod krzyżem w lewym 
polu klęczy duchowny zwrócony w prawo, ze złożonymi rękami. Ukazany z wąsami i podkrę-
conymi włosami sięgającymi szyi, patrzy w dal. Ubrany jest w sutannę z kołnierzykiem i bogato 
drapowaną komżę z szerokimi rękawami. Zakończenie rękawów i dolnej części komży zdobi 
koronka. Między duchownym a krzyżem leży na pagórku biret. Wypielęgnowana i myśląca 
twarz oraz nienagannie skrojone odzienie pozwalają sadzić, że zajmował ważne stanowisko. 
Także i ta plakietka zdradza wprawną ręką artysty.

-

Bibliografia: Brzozowski 2004, kat. 7; Brzozowski 2015, kat. 7, s. 26.
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60. PLAKIETKA MADONNĄ I WOTANTKĄ

Warsztat wielkopolski (?). 1 poł. XVII w. Srebro grawerowane, cyzelowane, fakturowane. 
Wymiary: 12,7 x 9,4 cm. Inskrypcje: nad dwudzielną tarczą z herbami Odrowąż i Drogosław 
inicjały – IZBDAZCHD.

Wotum w formie stojącego prostokąta, ma pole obrazowe wydzielone ramką, zdobioną wieńcem 
laurowym z przewiązkami. Lewe, górne pole zajmuje Madonna otoczona obłokami. Ujęta w trzy 
czwarte postaci, frontalnie, zwrócona lekko w prawo, ubrana jest w suknię przepasaną w stanie 
oraz maforion. Lewą ręką podtrzymuje Dzieciątko Jezus, a w prawej trzyma kwiat. Promienista 
aureola otacza Jej głowę. Dzieciątko siedzące na ramieniu Matki, ubrane jest w długą tunikę. 
Lewa rączka spoczywa na kolanie, a prawą wznosi w geście błogosławieństwa. Po stronie prze-
ciwnej widać kartusz z herbami Odrowąż i Drogosław, umieszczone na dwudzielnej tarczy. 
Tarczę zwieńczają dwa hełmy turniejowe z zasłoną prętową oraz koroną szlachecką. Herb 
Odrowąż zwieńcza klejnot w formie pięciu strusich piór, a herb Drogosław klejnot o kształcie 
skrzydła przeszytego strzałą. W prawym, dolnym polu klęczą dwie postacie z rękami złożonymi 
do modlitwy. Na pierwszym planie widać kobietę ubraną w obfitą suknię i delijkę z szerokimi 
rękawami o czterech pętlicach zapiętych na ramionach. Na głowie ma sztywny czepiec z podwiką 
i kołpak z futrzanym otokiem. Ręce aż do dłoni zakrywają obcisłe rękawy zakończone koronką. 
Obok kobiety klęczy mały chłopiec ubrany w długą suknię. Madonna nie przypomina Matki 
Boskiej Gostyńskiej, ale kwiat w Jej dłoni wydaje się odwoływać do białej róży z cudownego 
obrazu. Nie znamy nazwiska kobiety z plakietki. Wiemy tylko, że była szlachcianką jak o tym 
mówią jej herby rodowe. Możemy tylko się domyślać, że zawierza Madonnie siebie i swego syna.

-

Bibliografia: Brzozowski 2004, kat. 3; Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 385, s. 227; Brzozowski 
2015, kat. 3, s. 224.
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61. PLAKIETKA BŁAGALNA O URATOWANIE OD ZARAZY

Warsztat wielkopolski (?). 1653 r. Srebro grawerowane, cyzelowane, fakturowane. Wymiary: 
14,5 x 11,4 cm. Inskrypcje: na rewersie – Votum / Sanctissimae Virgini Matri / Magni 
Dei Parenti / MARIAE / Affictorum Consolatrici /t/empore pestis Anno 1653 / Gostinae 
grassantis / obtulit /i/lle cliens o Virgo tuus qui supplise / nocturnus adit teq diurnus adit / 
I W / S G S  (tłum. Wotum do Najświętszej Dziewicy Wielkiej Matki Boga Rodzicielki Maryi 
Pocieszycielki Utrapionych. W czasie zarazy roku 1653 szalejącej w Gostyniu ofiarował Twój 
poddany o Dziewico który błaga Ciebie we dnie i nocy).

Plakietka ma kształt stojącego prostokąta z polem obrazowym, otoczonym zygzakowatą ramką 
i bordiurą, zdobioną główkami anielskimi z podwójnym rzędem piór. Ostatnie pióra górnego 
rzędu przekształcają się w ornament małżowinowy, z którego wyrastają trzy rozszerzające 
się wypustki. Scena obrazowa przedstawia Madonnę z Dzieciątkiem, stojącą na półksiężycu, 
ukazaną w całej postaci, frontalnie, z głową lekko zwróconą w prawo. Ubrana jest w długą 
suknię przepasaną w stanie o obfitych fałdach. Przez połę długiego płaszcza, lewym ramieniem 
podtrzymuje Jezusa. Prawa ręka opuszczona, trzyma berło królewskie. Długie, falujące włosy 
sięgają bioder. Na głowie ma koronę otwartą oraz owalną aureolę otoczoną promieniami. Nagie 
Dzieciątko o długich włosach, w lewej ręce trzyma jabłko królewskie, a prawą ręką obejmuje 
szyję Matki. Jego głowę otocza kolisty nimb z wychodzącymi promieniami o gwieździstej formie. 
Plakietka jest srebrną prośbą nieznanego nam z nazwiska wotanta o uratowanie od zarazy. 
Oprócz wartości artystycznej, tabliczka ma niebagatelną wartość historyczną. Dokumentuje 
nieodnotowaną w innych przekazach zarazę, która nawiedziła miasto Gostyń w 1653 roku.

-

Bibliografia: Brzozowski 2004, kat. 11; Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 391, s. 227; Od powietrza, 
głodu, ognia i wojny 2007, kat. 164, s. 148; Brzozowski 2015, kat. 11, s. 228.
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62. PLAKIETKA WOJCIECHA JARMUŻKA

Warsztat wielkopolski (?). 1654 r. Srebro grawerowane, cyzelowane, fakturowane. Wymiary: 
13,0 cm x 13,1 cm. Inskrypcje: w dolnej strefie napis – Woyciech Jarmuzek z żonam swoiam 
Małgorzatam AD 1654.

Plakietka ma formę kwadratu obwiedziona bordiurą o narożach dekorowanych stylizowanymi 
liśćmi. Prawy i lewy bok bordiury zdobi laurowy wieniec, a dolny i górny dekorują pojedyn-
cze główki anielskie i ornament małżowinowy. Spojrzenia aniołków skierowane są na scenę 
przedstawieniową. Pole obrazowe podzielone jest na strefę niebiańską - górną i ziemską - dolną. 
Strefę niebiańską zajmuje półpostać Madonny otoczonej obłokami. Madonna lewą ręką pod-
trzymuje Jezusa, a prawą na Niego wskazuje. Ubrana jest w suknię z długimi rękawami, obfity 
płaszcz i długi maforion. Na głowie ma koronę otwartą oraz kolistą aureolę z wychodzącymi 
gwieździstymi promieniami. Madonna lewą ręką podtrzymuje Jezusa ubranego w długą tunikę, 
spod której wychodzi bosa stopa. Lewą ręką podtrzymuje księgę, a prawą wznosi w geście 
błogosławieństwa. Jego głowę otacza kolista aureola i promienisty nimb. Strefę dolną zajmują 
dwie grupy adorantów w pozycji klęczącej z rękami złożonymi w modlitewnym geście. Woj-
ciech Jarmużek ukazany został z nieżyjącą już żoną, dwiema córkami i synem. W polu lewym 
widać mężczyznę i chłopca zwróconych w prawo. Mężczyzna ubrany jest w żupan zapinany 
do pasa, z długimi rękawami zdobionymi mankietową wypustką. Na ramionach ma narzuconą 
delię podbitą futrem. W polu prawym przedstawiono trzy zmniejszające się postacie kobiece. 
Na planie pierwszym widać kobietę ubraną w długą suknię dekorowaną z przodu ornamentem 
roślinnym. Na ramionach ma krótki kaftanik z długimi rękawami i rozłożystym kołnierzem. 
W dłoni trzyma chustkę. Głowę nakrywa sztywny czepiec zwieńczony krzyżykiem, oznacza-
jącym osobę zmarłą. Dalsze dwie postacie przedstawiają panienki z wiankami na głowach. 
Ubrane są w suknie i narzucone na ramiona kaftaniki. Między grupą męską i kobiecą leży 
kołpak obszyty futrem należącym zapewne do Wojciecha. Nie wypadało, aby w obecności 
Madonny miał nakrytą głowę. Na innej plakietce nawet duchowny zdjął z głowy biret. Ubiór 
wskazuje, że rodzina należała do szlachetnie urodzonych.

-

Bibliografia: Brzozowski 2004, kat. 12; Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 392, s. 227; Brzozowski 
2015, kat. 12, s. 228.
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63. PLAKIETKA OWCZARKA Z CZAJKOWA

Warsztat wielkopolski (?). 1654 r. Srebro grawerowane, cyzelowane, fakturowane. Wymiary: 
13,0 cm x 12,7 cm. Inskrypcja: Ofczarek z caykowa V.D. / A 1654.

Plakietkę należy do rzadziej spotykanych fundacji włościańskich. Ofiarował ją owczarz ze wsi 
Czajkowo położonej blisko Gostynia. Ma kształt kwadratu odwiedzionego ramką wypełnioną 
ornamentem zygzakowatym. Lustro obrazowe podzielone jest na sferę niebiańską i ziemską. 
Górną sferę zajmuje półpostać Madonny z Dzieciątkiem otoczoną obłokami. Madonna reprezen-
tuje typ ikonograficzny hedegetrii. Lewą ręką podtrzymuje Jezusa, a prawą wskazuje na Niego. 
Ubrana jest w szatę o obfitych fałdach i maforion spływający z głowy. Jej szyję zdobi rząd perełek 
zakończony równoramiennym krzyżykiem. Dzieciątko ubrane w długą tunikę, w lewej ręce 
trzyma księgą, a prawą wznosi do błogosławieństwa. Głowę świętych postaci zwieńczają korony 
zamknięte oraz koliste glorie z promienistymi nimbami. Sferę dolną wypełnia przedstawienie 
owczarka z owieczką oraz świnią. Mężczyzna klęczy. Ręce ma złożone do modlitwy. Przed-
stawiony jest w krótkich włosach, z wąsami. Ubrany w długą sukmanę przewiązaną w pasie, 
prawym ramieniem podtrzymuje ferulę, narzędzie używane dawniej do mieszania owczego 
mleka. Obok owczarka na wzgórzu widać drzewo o trzech ściętych konarach.  Na jednym 
z konarów zwisa kapelusz. Ze wzgórza schodzi owieczka skubiącą kwiat, a po przeciwnej stronie 
ukazana jest świnia ryjąca ziemię. Fundatorem był owczarz. Należy dopowiedzieć, że stanowisko 
owczarza należało do wysokich pozycji w społeczności wiejskiej. Owczarz pielęgnował, karmił 
i leczył owce. Wymagało to dużych umiejętności i wiedzy w prowadzeniu bardzo dochodowej 
hodowli gospodarczej.

-

Bibliografia: Brzozowski 2004, kat.14; Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 394, s. 228; Od powietrza, 
głodu, ognia i wojny 2007, kat. 150, s. 141; Brzozowski 2015, kat. 14, s. 230.
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64. PLAKIETKA Z MADONNĄ I KWIATAMI

Wojciech Budzyniewicz, Poznań. Poł. XVII w. Srebro grawerowane, cyzelowane, fakturo-
wane. Cechowanie: znak warsztatowy „WB”. Wymiary: 17,2 x 13,5 cm.

Scenę środkową ujmuje grawerowana, owalna rama utworzona z ornamentu małżowinowego. 
Przedstawienie podzielone jest na strefę niebiańską i ziemską. Strefę niebiańską wydzieloną 
kręgiem obłoków, wypełnia półpostać Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Madonna ujęta frontalnie, 
lewą ręką poprzez połę płaszcza podtrzymuje Dzieciątko, a w prawej dzierży berło królew-
skie. Głowę zwieńcza korona kabłąkowa i otacza kolista aureola. Obręcz korony zdobią rauty. 
Ubrana jest w obficie drapowaną suknię i maforion. Dzieciątko siedzące na lewym ramieniu 
Matki, w lewej ręce trzyma jabłko królewskie. Prawą wznosi w geście błogosławieństwa. Jezus 
ubrany jest w długą sukienkę spod której wychodzą bose stopy. Głowę z kręconymi włosami 
otacza promienista aureola o gwieździstej formie. W polu dolnym widać trzy kwiaty z liśćmi 
i łodygami. W środku ukazany jest rozwinięty kwiat róży z siedmioma kolcami umieszczo-
nymi w płatkach. To symbol siedmiu boleści Matki Boskiej. Po bokach róży widnieje kwiat lilii 
i piwonii, symbolizujące czystość Maryi. Wojciech Budzyniewicz czynny w latach 1632-1672, 
należał do wielce utalentowanych złotników poznańskich. Dowodzi tego znakomita jakość 
artystyczna plakietki świętogórskiej.

-

Bibliografia: Brzozowski 2003, s. 7-15; Brzozowski 2004, kat. 8; Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 
388, s. 227; Brzozowski 2015, kat. 8, s. 226.
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65. PLAKIETKA WSPÓLNOTY GOSTYŃSKIEJ

Warsztat wielkopolski (?). 1689 r. Srebro trybowane, rytowane, cyzelowane, fakturowane. 
Wymiary: 26,0 cm x 24,7 cm. Inskrypcja w kartuszu: AD. M. D. G. B. M. V. H. (ad Maiorem 
Dei Gloriam Beatae Marie Virgine ad Honorem) / Votum Hoc Communitas Gostinens. 
/ in Suis Necessitatibus arduis Comparavit / et Solenni-ter in Festo Beatarum Petri / et 
Pauli Apostolorum Anno a Partu Vir / ginis Millesimo Sex-centesimo Octuagesimo / Nono 
Submisse Obtulit. / Marting Nawroskij Burgemeister Gostc / inskij. (tłum. Dla większej 
chwały Bożej i Błogosławionej Maryi Dziewicy. To wotum wspólnota gostyńska w swoich 
trudnych potrzebach sporządziła i uroczyście w święto błogosławionych apostołów Piotra 
i Pawła w roku od urodzenia przez Dziewicę tysięcznego sześćsetnego osiemdziesiątego 
dziewiątego pokornie ofiarowała, Marcin Nawroskij burmistrz gostyński).

Plakietkę ofiarowała wspólnota gostyńska prosząc Matkę Boską o pomoc w nieznanej nam 
bliżej trudnej sytuacji. Z inskrypcji dowiadujemy się, że burmistrzem Gostynia był Marcin 
Nawroski. Votum ma kształt serca otoczonego wieńcem laurowym. Lustro w dolnej części 
wypełnia kartusz inskrypcyjny, utworzony z czterech esowato uformowanych liści akantu. 
Z boków kartusza wyrastają akantowe liścia. Powyżej kartusza ukazana jest ujęta w popiersiu 
Matka Boska, siedząca na tronie. W lewej ręce trzyma Dzieciątko Jezus, a w prawej dzierży 
berło. Na głowie ma koronę z obręczą zdobioną rautami i kaboszonami. Z Jej ramion spływa 
płaszcz dekorowany wicią roślinną. Dzieciątko ubrane w długą, przepasaną tunikę, lewą ręką 
podtrzymuje otwartą księgę. Ręka prawa wznosi się w geście błogosławieństwa. Głowę Madonny 
i Dzieciątka otaczają promieniste nimby. W przedstawieniu Matki Boskiej połączono dwa 
tematy ikonograficzne – Sedes Sapientiae (Stolica Mądrości) oraz Regina Coeli (Królowa Nieba).

-

Bibliografia: Brzozowski 2004, kat. 19; Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 398, s. 228; Od powietrza, 
głodu, ognia i wojny 2007, kat. 152, s. 142; Święta Góra 2007, s. 32; Brzozowski 2015, kat. 18, s. 231-232.
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66. PLAKIETKA Z DZIECKIEM W POWIJAKU

Warsztat wielkopolski (?). Ok. 1700 r. Srebro trybowane, cyzelowane, fakturowane. Wymiary: 
18,6 cm x 21,3 cm.

Wotum ma formę leżącego prostokąta obwiedzionego szeroką bordiurą, złożoną z dwóch 
wychodzących ze środka esowato ukształtowanych liści akantu. Lustro lekko wypukłe przed-
stawia niemowlę w powijaku, ujęte w pozycji horyzontalnej, głową w prawo. Niemowlę poło-
żone jest na drapowanej tkaninie obrzeżonej w dolnej części ozdobną taśmą. Głowa spoczywa 
na poduszce z frędzlami. Twarz okala czepek i chusta. Resztę ciała szczelnie spowija skośnie 
biegnąca taśma gładka oraz dekorowana wicią roślinną. Powijak kończy dekoracyjna kokarda. 
W górnych narożach lustra przedstawiono obłoki. Akant ukazany na bordiurze plakietki jest 
dobrym przykładem zmieniających się konwencji stylistycznych. Wykonawca plakietki stał jakby 
na pograniczu zmieniających się formuł plastycznych.  Mięsiste liścia akantu tak bardzo popularne 
w sztuce ostatniej ćwierci XVII wieku, pod koniec stulecia zaczynają usychać. W 1 ćwierci XVIII 
wieku spotykamy w ornamentyce wyłącznie akant suchy. Na bordiurze widzimy współistnienie 
starego z nowym. Mięsisto zakończone liście akantu po bokach mają liście uschnięte. Wotum 
powstało w pierwszorzędnym warsztacie złotniczym.

-

Bibliografia: Brzozowski 2004, kat. 31; Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 410, s. 229; Od powietrza, 
głodu, ognia i wojny 2007, kat. 157, s. 144; Brzozowski 2015, kat. 29, s. 237.
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67. PLAKIETKA Z MADONNĄ I ZAKONNICĄ

Johann Klinge, Wrocław. Lata 1727-1737. Srebro trybowane, rytowane, cyzelowane, fak-
turowane. Cechowanie: przycięty znak warsztatowy Johanna Klinge oraz znak miejski 
Wrocławia. Wymiary: 17,3 x 12,2 cm. Inskrypcje: na awersie inicjały „CGP/DWAT”.

Plakietka w formie stojącego prostokąta, ukazuje w części środkowej Matkę Boską stojącej 
na półksiężycu. Boki plakietki zdobią uskrzydlone główki anielskie z podwiązanymi chustami. 
Madonnę otaczają rytowane promienie proste i płomieniste, ułożone na przemian. Ubrana jest 
w długą suknię z małym, owalnym dekoltem i obfitymi rękawami zwężającymi się w nadgarstku. 
Suknię zdobi ornament roślinny. Obfity płaszcz sięga aż do stóp. Jej głowę zwieńcza korona 
otwarta złożona z motywów liściastych. Spod korony wychodzą długie, falujące włosy, swobodnie 
spływające na ramiona. Matka Boska oburącz trzyma nagie Dzieciątko Jezus, ułożone w pozycji 
horyzontalnej. Z lewej strony widać postać klęczącej na poduszce zakonnicy z różańcem w dłoni. 
Ubrana jest w obfity habit z szerokimi rękawami i szkaplerz. Głowię nakrywa welon sięgający 
ramion, na którym wyryte są dwa krzyżyki. Poniżej zakonnicy leży na poduszce półotwarta 
księga. Matka Boska przypomina popularny w późnym średniowieczu typ ikonograficzny 
Madonny Apokaliptycznej „odzianej w słońce i księżyc pod Jej stopami” (Ap 12,1).

-

Bibliografia: Brzozowski 2004, kat. 35; Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 414, s. 230; Brzozowski 
2015, kat. 33, s. 238-239.
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68. PLAKIETKA Z MATKĄ BOSKĄ BOLESNĄ

Warsztat nieznany. 1 poł. XVIII w. Srebro trybowane, rytowanie, cyzelowane, fakturowane. 
Wymiary: 16,8 cm x 10,8 cm.

W sanktuarium świętogórskim oprócz cudownego obrazu Matki Boskiej, także otaczano 
wyjątkowym kultem Matkę Boską Bolesną w wersji ikonograficznej Pieta, zobrazowaną 
w drewnianej figurze. Warto zwrócić uwagę na niespotykane ujęcie Maryi na plakietce. 
Ukazana jest pod postacią młodej, ślicznej dziewczyny z rękami skrzyżowanymi na piersi, 
w której tkwi siedem mieczy. Na twarzy nie widać żadnych śladów cierpienia, tylko pogodne 
zamyślenie, rozważanie, kontemplację. Postać Madonny wydaje się nawiązywać do Pięknych 
Piet występujących w sztuce europejskiej około 1400 roku. Przykładu dostarcza znakomitej 
jakości artystycznej Pieta z pobliskiego Domachowa, gdzie Madonna przedstawiona została jako 
młodziutka, piękna dziewczyna, trzymająca na kolanach martwe ciało Syna. Historycy sztuki 
dotychczas nie znaleźli odpowiedzi, jakie były przyczyny powstania tak niezwykłej formuły 
artystycznej. Może odpowiedzi należy szukać w idei Boskiego Macierzyństwa, upatrującego 
jedność i ciągłość tajemnicy Wcielenia z tajemnicą udziału Maryi w dziele Odkupienia. Ale 
o wartości naszej plakietki decyduje nade wszystko rzadki schemat ikonograficzny dziewczęcej 
Matki Boskiej Bolesnej z siedmioma mieczami.       

Plakietka w formie stojącego prostokąta, przedstawia Maryję w całej postaci z siedmioma 
mieczami, skierowanymi w Jej serce. Ukazana w pozycji stojącej na zaznaczonej rytowaniem 
podłożu, ma głowę lekko przechyloną w lewo. Ubrana jest długą szatę sięgającą ziemi z obfitymi 
rękawami zwężającymi się w nadgarstku. Fałdy sukni od pasa biegną po lekkim łuku, a przy 
zakończeniu nabierają silnej ekspresji tworząc skłębione sfałdowania. Spod sukni wychodzą 
obute stopy. Na suknię narzucony ma obszerny płaszcz o niespokojnych, wijących się liniach. 
Głowę spowija welon, spod którego wychodzą falujące włosy. Ręce ma skrzyżowane na piersi.

-

Bibliografia: Brzozowski 2004, kat. 34; Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 413, s. 230; Brzozowski 
2015, kat. 32, s. 238.
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69. PLAKIETKA MACIERZYŃSKA

Warsztat wrocławski (?). 3 ćw. XVIII w. Srebro trybowane, rytowane, cyzelowane, faktu-
rowane. Wymiary: 14,3 x 10,6 cm.

Ta plakietka jest zupełnym wyjątkiem. Nie widzimy tu żadnych postaci świętych ani nawet 
symboli religijnych, a pomimo to należy do sztuki sakralnej. Pole obrazowe zajmuje przedstawie-
nie matki karmiącej dziecko. Kobieta wygląda na wytworną, rokokową damę. Scenę środkową 
wydziela ramka utworzona z płomienistego akantu i małych kwiatków. Kobieta siedzi na krześle 
ustawionym na deskowanej podłodze. Zwrócona w prawo, oburącz podtrzymująca dziecko. 
Ubrana jest w długą, obfitą suknię z dużym dekoltem, odsłaniającym jedną pierś. Dość wąskie 
rękawy sięgają do nadgarstka. Na ramionach ma narzutkę podbitą futrem. Jej głowę nakrywa 
niski czepiec przewiązany w tyle, spod którego wychodzi w okolicy szyi kosmyk włosów. Spod 
sukni wystają zachodzące na siebie małe stopki obute w pantofelki. Za kobietą widać zaplecek 
i nogi krzesła. Dziecko jest przedstawione w pozycji diagonalnej, w powijaku i czepku zawią-
zanym pod brodą. Brak nimbu wokół głowy kobiety wskazuje, że postać przedstawia osobę 
świecką, powierzającą siebie i niemowlę opiece Madonnie Świętogórskiej.

-

Bibliografia: Brzozowski 2004, kat.36; Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 414, s. 231; Brzozowski 
2015, kat. 35, s. 239.
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70. WOTUM TERESY BOJANOWSKIEJ

Warsztat wielkopolski. 1819 r. Srebro kute, grawerowane, cyzelowane, fakturowane. Wymiary: 
wys. 8,3 cm, szer. 13,8 cm.

Wotum ma kształt oka Boskiej Opatrzności, otoczonego promienistym trójkątem. W centrum 
znajduje się oko, z którego wychodzą grawerowane wiązki promieni o strzępiastych zakoń-
czeniach. W zbiorach wotywnych przedmioty w formie oka Bożej Opatrzności pojawiają się 
w większej ilości dopiero pod koniec XVIII stulecia. W XVIII wieku zaczęły powstawać Bractwa 
Opatrzności Bożej szerzące nową formę kultu liturgicznego. Szczególnymi inicjatorami zakła-
dania bractw byli jezuici i pijarze. Warto dodać, że pomnikiem wdzięczności za uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja 1791 roku miał być kościół Opatrzności Bożej, który doczekał się realizacji 
dopiero współcześnie. Kult Bożej Opatrzności znalazł swoje zobrazowanie także w sztukach 
plastycznych.  

Wotum do figury Matki Boskiej Bolesnej, ofiarowała Teresa z Umińskich Bojanowska w 1819 
roku jako dziękczynne za cudowne uzdrowienia syna Edmunda. Bojanowski założyciel zgro-
madzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, został w 1999 roku beatyfikowany 
przez Jana Pawła II.

-

Bibliografia: Brzeziński 1869, t. I, s. 283; Bazylika i klasztor 1971, il. 39; Brzozowski 2003, s. 7-15; Brzo-
zowski 2004, kat. 48; Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 423, s. 231; Od powietrza, głodu, ognia 
i wojny 2007, kat. 160, s. 145; Święta Góra 2007, s. 32; Brzozowski 2015, kat. 43, s. 242.
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71. ZŁOTY RÓŻANIEC

Wykonawca nieznany z Republiki Afryki Południowej. Ok. 1962 r. Złoto odlewane, 
cyzelowane, grawerowane. Długość: 50 cm. Inskrypcja: na rewersie medalionu - Joanni 
XXIII Pont. Max. Religiosae Dioecesis Johannesburgensis D.D. Znaki złotnicze wybite są 
na rewersie krzyżyka.

W 1962 roku różaniec ofiarowały papieżowi Janowi XXIII siostry zakonne z Diecezji Johan-
nesburg z Afryki Południowej. Po śmierci papieża Arcybiskup Antoni Baraniak zwrócił się 
do wykonawców testamentu o specjalna pamiątkę dla Świętej Góry. Otrzymał złoty różaniec, 
który przekazał sanktuarium świętogórskiemu w Boże Narodzenia 1964 roku. 

Ziarenka różańca w formie kulek, połączone są ze sobą delikatnym łańcuszkiem łączącym się 
w medalionie. Medalion z jednej strony wypełnia grawerowana inskrypcja, a z drugiej strony 
popiersie Matki Boskiej. Krzyżyk z pionową belką dłuższą, zdobi figurka Chrystusa Ukrzy-
żowanego z titulusem z literami „INRI”.
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72. RÓŻANIEC BURSZTYNOWY

XIX w. Warsztat nieznany. Srebro odlewane, cyzelowane, filigran, granulacja, bursztyn. 
Długość 78 cm.

Różaniec pochodzący ze zdobyczy wojennych, podarował Heinrich Himmler swojej żonie 
zamieszkującej dworek w Tworzykowie koło Śremu. Po ucieczce Himlerów, różaniec odna-
leźli dzierżawcy tegoż majątku, państwo Jankowscy. Pani Jankowska w czasie wojny pełniła 
tam funkcję służącej. Następnie różaniec został ofiarowany w 1945 roku księdzu Pawłowi 
Zydlewiczowi na prymicje kapłańskie. Ksiądz Paweł pełniący urząd proboszcza w Wałkowie, 
podarował różaniec w 1962 roku, jako wotum do Matki Boskiej na Świętej Górze. W kapsule 
przyczepionej do różańca, znajduje się karteczka z napisem: „Różaniec Himlera – niemieckiego 
kata i faszysty ludności polskiej w czasie drugiej wojny światowej – pochodzący ze zdobyczy 
wojennej ofiarowany małżonce Himlera w pałacu koło Śremu. Zanotowano 28.I.1970”. Pozostałe 
informacje zapisał pod datą 8 grudnia 1962 roku ksiądz Leopold Rachwał w „Księdze wotów”. 

Nie znamy dokładnego pochodzenia różańca. Konwencja stylistyczne srebrnych elementów 
może wskazywać na warsztaty śląskie lub czeskie. Podobne dzieła powstawały tam w począt-
kach XIX wieku. Ziarenka różańcowe wykonane z bursztynu, rozdzielają srebrne, ażurowe 
guzy. Do guzów doczepiona jest wspomniana kapsuła z inicjałami „SV”, ażurowe krzyżyki 
otoczone stylizowanymi splotami roślinnymi oraz ażurowa plakietka z wizerunkiem Piety 
wkomponowanej w wolutowy kartusz. Ten kartusz wykonany w technice odlewu, jest wtórnym 
dodatkiem. Nosi on cechy stylistyczne charakterystyczne do sztuki manierystycznej z około 
1600 roku. Pietę otaczają narzędzia męki Pańskiej: krzyż, przebite serce, trzy kostki do gry, 
włócznia, gąbka na drzewcu, rózgi i bicze. Krzyżyk w zakończeniu różańca z obydwóch stron 
ma wyłupane otwory, w których prawdopodobnie znajdowały się relikwie. 



283Katalog



284 Skarby Świętej Góry

73. ZŁOTA RÓŻA PAPIESKA

Techniki wykonania: odlew, wykuwanie, rytowanie, cyzelowanie, fakturowanie. Wymiary: 
wys. całkowita 45,0 cm, wys. róży 26,0 cm, szer. róży 19,5 mm, wys. wazonu 165 mm.

Róża jest darem papieża Benedykta XVI ofiarowana 14 lutego 2012 roku, jako dar jubileuszowy 
w 500. lecie cudów na Świętej Górze. To komisja duchowna powołana przez biskupa poznań-
skiego Jana Lubrańskiego dekretem z 1512 roku stwierdziła, że na tym miejscu w cudowny 
sposób działa Matka Najświętsza. 

Pęd róży osadzony jest w srebrnym wazonie w formie amfory o okrągłej stopie, zdobionej przy 
brzegu wieńcem stylizowanych listków. Wazon spoczywa na marmurowym postumencie ze 
srebrną tabliczką fundacyjną: BENEDICTVS XVI  PONT. MAX. SANCTVARIO DEI MATRES 
GOSTYN DONO DAT DE MENSIS FEBRVARI ANNO MMXII. Na tabliczce widnieje znak 
próby srebra „925” oraz znak warsztatowy „SAVI”. Brzusiec amfory od góry dekorują trzy 
rozwinięte, rytowane listki akantu. Do amfory przymocowany jest złocony, odlewany herb 
papieski Benedykta XVI. Wylew szyjki dekoruje wieniec godronów. W wazonie osadzona jest 
gałązka róży z listkami i czteroma kwiatami. Z wazonu wychodzi pionowy, przewodni pęd 
zakończony dużym kwiatem oraz gałązką z pięcioma listkami. Kwiat róży składa się z czterech 
wieńców płatków. Wieniec środkowy, najsłabiej rozwinięty, złożony jest z trzech płatków, 
następny z czterech płatków i dwa ostatnie wieńce z trzech płatków. Od spodu kwiat ujmuje 
pięć lancetowatych, lekko rozchylonych na zewnątrz szypułek. Do pędu przewodniego od dołu 
przymocowane są symetrycznie rozmieszczone dwie gałązki zakończone trzema listkami. 
Powyżej wychodzi gałązka z pięcioma listkami. Dalej umieszczony jest pęd zakończony kwiatem 
róży, analogicznym do kwiatu na pędzie przewodnim. Powyżej wyrasta gałązka z pięcioma 
listkami, a nad nią wychodzi rozwidlony pęd kwiatowy zakończony dwoma rozwijającymi 
się pąkami róży. Pąki złożone są z czterech wieńców, utworzonych z trzech zróżnicowanych 
wielkością płatków. Należy podkreślić, że róża z sanktuarium świętogórskiego, w odróżnieniu 
od innych róż z Polski, nie ma kolców. Do złotej róży dołączony jest dokument pergaminowy, 
pisany minuskułą łacińską z podpisem Ojca Świętego Benedykta XVI.

-

Bibliografia: Brzozowski 2012b, s. 29-45; Dopierała 2015, s. 97; Pamiątka jubileuszu 350-lecia 2018, s. 
52, 86-87.
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74. ZEGAR TALERZOWY

Warsztat wielkopolski (?). Ok. 1650 r. Metal, tarcza zegarowa polichromowana. Średnica 
tarczy 56,5 cm.

Zegar ofiarował fundator kościoła i klasztoru Adam Florian Konarzewski. Na czarnej tarczy 
namalowane są godzinowe cyfry rzymskie barwy złotej, rozdzielone lilijkami andegaweń-
skimi. Brzeg tarczy obiega arkadkowy fryz. Nad nim widnieją białe owale z czarnymi cyframi 
arabskimi oznaczające minuty. Środek tarczy zdobi ujęte złotym pierścieniem przedstawienie 
Trójcy Świętej. Po prawej stronie Bóg Ojciec w szaro-oliwkowej sukni trzyma w lewej ręce 
berło. Jego głowę otacza trójkątny nimb. Po drugiej stronie widać postać Chrystusa z kolistym 
nimbem i obnażonym torsem. Odziany jest w szkarłatny, mocno skłębiony płaszcz. Prawą ręką 
podtrzymuje krzyż, a lewa spoczywa na globie ziemskim. W górnym polu ukazana jest gołębica 
Świętego Ducha na tle promieni. Tarczę zwieńcza kartuszem, podtrzymywanym przez dwie 
postacie niewieście, ubrane w czerwone suknie i brązowe kaftany. Kartusz wypełniony inicja-
łami fundatora „AK” zwieńcza korona szlachecka. Ażurowe wskazówki utworzone są z wolut 
i stylizowanych listków. Na nowej tarczy widnieje karteczka napisana przez księdza Augustyna 
Zgamę: „Rok 1656 na oryginalnej tarczy istniał jeszcze w 1940 r. A.Z.”.

-

Bibliografia: KZSP 1961, t. V, z. 4, s. 22, fig. 159; Święta Góra 2003, fot. 125; Szlachetne dziedzictwo 
2004-2005, kat. 445, s. 235.
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75. ORNAT CZERWONY Z HERBEM „WRĘBY”

Czas powstania: przed 1676 r. Materiał: ryps, haft płaski i wypukły.  Wymiary: dł. 107 cm, 
szer. 73 cm.

Ornat ofiarował fundator Świętej Góry Adam Florian Konarzewski zmarły 12 kwietnia 1676 
roku. Na ryps koloru karminowego naszyte są hafty wykonane złotą i srebrną nicią, przedsta-
wiające stylizowane liście i kwiaty z dominantą motywów wolutowych. Pas środkowy najbardziej 
ozdobny, dekorują w układzie kandelabrowym formy roślinne. U dołu pasa dekorującego tylną 
stronę ornatu, widnieje kartusz zwieńczony koroną siedmiopałkową, otoczony stylizowanymi 
kwiatami lilii. Kartusz ukazuje herb „Wręby”.

-

Bibliografia: Bazylika i klasztor 1971, il. 44; Kręglewska-Foksowicz 1988, s. 312. Il. 5; Święta Góra 2003, 
s. 21 (nlb.), il. 95; Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 369, s. 221; Święta Góra 2007, s. 75.
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76. ORNAT ZŁOTY Z HERBEM „ŁODZIA”

Czas powstania: przed 1700 r. Materiał: haft płaski i wypukły.  Wymiary: dł. 115 cm, szer. 
76 cm.

Ornat ofiarowała żona fundatora Świętej Góry, Zofia Konarzewska z Opalińskich. Fundatorka 
zmarła w 1700 roku. Tło ornatu pokrywa złota nić wykonana ściegiem chorągwiowym. Tło 
zdobią wypukłe, złote hafty tworzące trzy pionowe pasy. Hafty przedstawiają stylizowane 
liście i kwiaty z dominantą form wolutowych. Płatki kwiatów zdobi zróżnicowana wielkością 
szachownica i jodełka. Z repertuaru kwietnego można rozpoznać tylko tulipany. Inne motywy 
kwietne mają mocno odrealnione płatki, przechodzące w kształty wolutowe i lancetowate. 
Dolne pole pasa strony tylnej zdobi herb rodu Opalińskich „Łodzia” ujęty w wolutowy kartusz 
zwieńczony koroną.

-

Bibliografia: Tabor 1928, s. 25 (nlb.); KZSP 1961, t. V, z. 4, s. 21, fig. 161; Święta Góra 2003, s. 21 (nlb.), il. 96; 
Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 375, s. 224; Święta Góra 2007, s. 75.
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77. ORNAT SREBRNY ZE ZŁOTYMI HAFTAMI

Czas powstania: 4 ćw. XVII w. Materiał: haft płaski i wypukły.  Wymiary: dł. 112 cm, szer. 
70 cm.

Ornat z tłem haftowanym srebrną nicią, dzielony jest złotymi galonami na trzy pionowe kolumny. 
Kolumny pokrywają złote hafty z motywami stylizowanych form roślinnych. Z repertuaru 
kwietnego można rozpoznać tulipany, piwonie, goździki i róże.

-

Bibliografia: Tabor 1928, s. 25 (nlb.); KZSP 1961, t. V, z. 4, s. 21, fig. 165; Święta Góra 2003, s. 21 (nlb.), il. 98; 
Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 375, s. 224; Święta Góra 2007, s. 75.
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78. ORNAT CZERWONY Z HAFTEM SREBRNYM

Czas powstania: 2 poł. XVII w. Materiał: adamaszek, srebrna koronka klockowa.  Wymiary: 
dł. 97 cm, szer. 70 cm.

Ornat ma tło adamaszkowe koloru czerwonego z wzorem roślinnym. Złote galony dzielą jego 
powierzchnie na trzy kolumny, zdobione aplikowaną, delikatną koronką srebrną ze stylizowa-
nymi motywami roślinnymi. Świat roślinny jest tak mocno odrealniony, że przechodzi w formy 
abstrakcyjne. Dominującymi motywami są ażurowe, romboidalne kratki oraz elipsowate formy 
przypominające owoce granatu.

-

Bibliografia: Tabor 1928, s. 25 (nlb.); KZSP 1961, t. V, z. 4, s. 21, fig. 168. 
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79. ORNAT ŁOSOSIOWY Z HAFTEM KOLOROWYM

Czas powstania: ok. 1700 r. Materiał: aksamit, haft nicią srebrną, złotą i jedwabną.  Wymiary: 
dł. 111 cm, szer. 75 cm.

Ornat ma tło aksamitne koloru łososiowego, dzielonego galonami na trzy kolumny. Kolumny 
zdobią stylizowane sploty roślinne, tworzące medaliony wypełnione barwnymi kwiatami. 
Z motywów floralnych można rozpoznać tulipany, goździki, róże, anemony i kwiaty korony 
cesarskiej. Kwiaty haftowane są nicią srebrną, złotą i wielobarwną nicią jedwabną.

-

Bibliografia: KZSP 1961, t. V, z. 4, s. 21, fig. 163.
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80. ORNAT BIAŁY Z ROGIEM OBFITOŚCI

Czas powstania: 1 poł. XVIII w. Materiał: haft płaski i lekko wypukły złotą i jedwabną nicią.  
Wymiary: dł. 106 cm, szer. 72 cm.

Białe tło ornatu dzielą galony na trzy kolumny haftowane ściegiem chorągwiowym. Tło zdobi 
haft wykonany czerwoną, różową, niebieską i zieloną nicią jedwabną. Hafty przedstawiając 
stylizowane motywy kwietno-liściaste, z których można rozpoznać róże, piwonie, stokrotki, 
tulipany i anemony. Dolne pole środkowej kolumny dekoruje róg obfitości.

-

Bibliografia: Tabor 1928, s. 25 (nlb.); KZSP 1961, t. V, z. 4, s. 21, fig. 167.
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81. ORNAT CZERWONY Z PASEM KONTUSZOWYM

Czas powstania: XVIII w. Materiał: ryps bawełniany, jedwab broszowany, pas kontuszowy. 
Wymiary: dł. 105 cm, szer. 63 cm.

W testamentach staropolskich często spotykamy darowizny ubiorów do kościołów z przezna-
czeniem na paramentykę liturgiczną. Adam Konarzewski w testamencie z 1670 roku zapisał 
kontusz letni na ornat do kościoła w Mielżynie oraz kontusze i żupany na szaty liturgiczne 
do kościoła świętogórskiego. Prezentowany ornat jest dobrym przykładem takiej pobożnej 
tradycji sarmackiej. Jego boki wykonane są z czerwonego rypsu, natomiast kolumnę tworzy 
pas kontuszowy. Był on ważnym składnikiem ubioru sarmackiego na terenie Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów. Na czarnym tle pasu zdobionym złotą wicia roślinną, widnieją różowe, 
poziome paski. Dolne zakończenie pasa dekorują dwa mocno stylizowane liścia. 
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82. ORNAT RÓŻOWY

Czas powstania: XVIII w. Materiał: brokat, atłas, haft złotą i jedwabną nicią.  Wymiary: 
dł. 111 cm, szer. 75 cm.

Boki ornatu z różowego brokatu, zdobią silnie stylizowane motywy roślinne wykonane srebrną 
nicią oraz nicią jedwabną koloru zielonego i brunatnego. Kolumnę środkową wykonaną z bro-
katu, dekorują stylizowane kwiaty i liście, wyszywane nicią jedwabną barwy różowej, turku-
sowej i żółtej. W polu górnym widnieje wysadzany perełkami monogram Chrystusa „IHS” 
pod koroną kabłąkowa zamkniętą jabłkiem królewskim, otoczoną dwoma owocami granatu.

-

Bibliografia: Tabor 1928, s. 25 (nlb.); KZSP 1961, t. V, z. 4, s. 21.
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83. PORTRET ADAMA FLORIANA KONARZEWSKIEGO

Nieokreślony malarz wielkopolski. 3 ćw. XVII w. Olej na płótnie. Wymiary 98 x 71 cm.

Obraz przedstawia sarmacki portret Adam Florian Konarzewski (1640-1676), fundator Kongre-
gacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu. Mężczyzna ukazany jest w trzy 
czwarte postaci zwrócony lekko w prawo. Twarz o jasnej karnacji, charakteryzuje się sarmac-
kimi, sumiastymi wąsami i wysoko podgolonymi, ciemnymi włosami. Szeroko otwarte oczy 
wpatrzone są poza obraz, mijając się z widzem. Ubrany jest w biało-brązowy żupan z czerwonym 
pasem oraz srebrzysto-niebieską delię podbitą futrem. W prawej ręce trzyma gałkę laski, a lewa 
zgięta w łokciu, wsparta jest w boku. Za delii po lewej stronie wystaje rękojeść szabli husarskiej. 
Adam Konarzewski doglądając budowy drewnianego klasztoru na Świętej Górze w 1669 roku, 
spadł i złamał nogę. Dlatego widzimy fundatora na obrazie z laską.

-

Bibliografia: KZSP 1961, t, V, z. 4, s. 20; fig. 98; Bazylika i klasztor 1971, il. 36; Kręglewska-Foksowicz 
1988, s. 313-314, il. 6; Święta Góra 2003, fot. 130; Święta Góra 2007, s. 91; Adamski 2018, s. 38-39.
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83. PORTRET TRUMIENNY ADAMA  
 FLORIANA KONARZEWSKIEGO

Nieokreślony malarz wielkopolski. 1676 r. Olej na blasze miedzianej. Wymiary: 38 x 38 cm.

Portret trumienny to wyjątkowe zjawisko artystyczne w sztuce polskiej. Poza granicami Rzecz-
pospolitej Obojga Narodów nie występuje. Związane było z ceremoniami pogrzebowymi tzw. 
pompa funebris. Pogrzeby sarmackie trwały niekiedy wiele dni, a nawet tygodni i doprowadzały 
niejedne familie do ruiny. Artystyczna oprawa pogrzebu wymagała wykonania portretu zmar-
łego, który przybijano do czoła trumny. Kształt portretu miał przypominać przekrój trumny, 
a wizerunek powinien jak najwierniej odwzorowywać wygląd zmarłego. Stąd powstawały 
portrety naturalistyczne, a nawet werystyczne, odtwarzające nawet niedoskonałości fizjonomii. 
Jeśli nieboszczyk nie wyglądał pięknie, to wcale go nie idealizowano. Przedstawiano go tak, 
jak za życia ziemskiego wyglądał.          

Adam Florian Konarzewski zmarł 12 kwietnia 1676 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły 
się w dniach 2-3 czerwca w kościele świętogórskim. Pomimo powszechnie przyjętym zwy-
czajom, w swoim testamencie sporządzonym w Zdunach 1670 roku, prosił o bardzo skromny 
pogrzeb. Pisał: „Kapłanowi każdemu świeckiemu, który będzie na pogrzebie moim naznaczam 
po czerwonemu złotemu, a ubogiemu każdemu z powyższej summy po orcie. Zakonnikom 
zaś, z którego klasztoru ojcowie będą, po stu złotych do każdego Konwentu. Z osobna Ojcom 
Bernardynom i Karmelitom Bosym do Poznania i Ojcom do Gostynia jałmużny po stu talarach, 
wolę albowiem, że im dacie, niż na próżne pompy i wyniosłości macie darmo wysypać pienią-
dze, z których tak wiele by mi przyszło pożytku, jako gdybyście groch na ścianę rzucali. Tam 
jednak, gdzie mnie w kopany dół włożycie, to jest w Gostyniu, musicie dla Ojców i Gości, to jest 
przyjezdnych księży i ubogich obiad sprawić zwyczajny, aby każdy z nich miał swoją słuszną 
wygodę. O kazanie żadne nie proszę ani o muzykę, wiecie żem za żywota, nierad tańcował”. 

Portret wykonany jest na sześciokątnej blasze z srebrzoną, wypukłą ramą. Postać ukazana 
na złotym tle w popiersiu zwróconym lekko w prawo, ma wysoko podgoloną głową z widocznym 
prawym uchem. Portretowany ma prosty nos, sumiaste wąsy i szeroko otwarte oczy wpatrzone 
w widza. Ubrany jest w ugrowy żupan ze złotymi guzami i bordowy kontusz podbity futrem.

-

Bibliografia: Prausmueller, Stachowski 1938, s. 134; KZSP 1961, t, V, z. 4, s. 22, fig. 102; Święta Góra 2003, 
s. 24 [nlb.], fot. 135; Brzozowski 2018e, s. 36.
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85. PORTRET JANUSZA ANTONIEGO WIŚNIOWIECKIEGO

Nieokreślony malarz polski. 1 ćw. XVIII w. Olej na płótnie. Wymiary: 95 x 72 cm.

Janusz Antoni Wiśniowiecki (1678-1771) – syn Konstantego Krzysztofa i jego drugiej żony Anny 
z Chodorowskich herbu Korczak. 1697 podczaszy litewski, 1699 marszałek nadworny litewski, 
1702 kasztelan wileński, 1704 wojewoda wileński, 1706 wojewoda krakowski, 1726 kasztelan 
krakowski. W 1704 żonaty z Teofilą z Leszczyńskich herbu Wieniawa, wdową po Filipie, synem 
Adama Floriana Konarzewskiego fundatora klasztoru świętogórskiego. 

Mężczyzna lekko skręcony w lewo, ujęty do pasa, ubrany jest w ferezję ze szkarłatnego aksa-
mitu podbitą brązowym futrem, przewiązaną cienkim pasem. Ferezja zapinana jest na szereg 
pętlic. Spod ferezji widać lśniącą kolczugę. Twarz ma zaczerwienioną z sumiastymi wąsami 
i wysoko podgolonymi włosami. Jego oczy wpatrzone są w widza. W lewej ręce trzyma buławę 
hetmańską, a w prawej rękojeść karabeli. Na odwrocie napis: Mąż Teofili z Leszczyńskich I voto 
Konarzewskiej. Janusz Książę Wiśniowiecki / hetman W. Koronny, kasztelan krakowski.

-

Bibliografia: KZSP 1961, t, V, z. 4, s. 22, fig. 99; Święta Góra 2003, s. 24 [nlb.], fot. 133; Szlachetne dzie-
dzictwo 2004-2005, kat. 376, s. 225.
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86. PORTRET ROCHA ZBIJEWSKIEGO

Nieokreślony malarz wielkopolski. 2 poł. XVIII w. Olej na płótnie. Wymiary 91 x 73 cm.

Roch Zbijewski – syn Józefa, podsędka poznańskiego i Konstancji z Miaskowskich herbu Bończa. 
1744 cześnik kaliski, 1754 kasztelan nakielski, 1756 kasztelan gnieźnieński, 1761 kawaler Orderu 
Białego Orła, 1763 kasztelan kaliski, 1782 kasztelan poznański, 1790 wojewoda poznański, 
żonaty z Małgorzatą z Grudzińskich herbu Grzymała. 

Mężczyzna ujęty do pasa zwrócony lekko w lewo, ukazany jest na ciemnym tle, lekko rozjaśnio-
nym przy postaci. Sarmacką twarz podkreślają sumiaste wąsy i wysoko podgolone siwe włosy. 
Ubrany jest w srebrny żupan zapięty pod szyją kameryzowaną broszą i narzuconą na ramiona 
czerwoną delię, podbitą brązowym futrem. Delię z ozdobnymi pętlicami spina na piersi kame-
ryzowana agrafa. Z szyi zwisa krzyżyk z figurką Chrystusa. Przez lewe ramię biegnie błękitna 
wstęga zakończona u prawego boku Orderem Białego Orła. Gwiazda tegoż orderu zdobi lewy 
bok delii. Prawa lęka spoczywa na ozdobnym pasie, a lewa położona jest na zielonym stoliku, 
na którym stoi zegar kaflowy. Serdeczne palce obu dłoni zdobią kameryzowane pierścienie. 
Z lewego boku wystaje rękojeść szabli husarskiej. W prawym górnym polu widnieje kartusz 
z herbem Rola, zwieńczony koroną szlachecką i otoczony wstęgą ze zwisającym Orderem Bia-
łego Orła. Przy kartuszu ukazany jest biały orzeł trzymający w dziobie gwiazdę tegoż orderu. 
Orzeł stoi na konsoli, do której doczepiona jest biała karta z inicjałami portretowanego „RZ”.

-

Bibliografia: KZSP 1961, t, V, z. 4, s. 22; fig. 101; Święta Góra 2003, s. 24 (nlb.), fot. 132; Szlachetne dzie-
dzictwo 2004-2005, kat. 28, s. 44.
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87. PORTRET BP. TEODORA  
 KAZIMIERZA CZARTORYSKIEGO

Nieokreślony malarz wielkopolski. Ok. 1765 r. Olej na płótnie. Wymiary 80 x 60 cm.

Biskup Teodor Kazimierz Czartoryski - syn kasztelana wileńskiego Kazimierza i Izabeli z Morsz-
tynów herbu Leliwa. Od 1738 toku biskup poznański. W 1742 koku odznaczony kawalerem 
Orderu Białego Orła. 

Duchowny ukazany jest do pasa, zwrócony lekko w lewo. Twarz ma pełną, z orlim nosem. 
Oczy wpatrzone są w widza. Na głowie ma białą perukę z lokowanymi włosami. Ubrany jest 
w komżę oraz narzuconą na ramiona zieloną pelerynę z karmazynową podbitką. Na szyi ma 
zawieszoną błękitną taśmę z Orderem Białego Orła. Na lewej piersi widać naszytą gwiazdę 
tegoż orderu. Tło obrazy jest ciemne.

-

Bibliografia: Święta Góra 2003, s. 24 (nlb.), fot. 131, s. 211; Szlachetne dziedzictwo 2004-2005, kat. 331, s. 211.
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88. PORTRET SOPHIE VON ESSEN

Malarz nieznany. Ok. 1828 r. Olej na płótnie. Wymiary: 64,5 x 53 cm.

Obraz pozostawili okupanci niemieccy zamieszkujących klasztor w czasie drugiej wojny 
światowej. Portret wykonany w stylistyce biedermeierowskiej, ukazuje młodą kobietę ujętą 
w popiersiu, zwróconą trzy czwarte w prawo. Ubrana jest w czerwoną suknię z dużym dekol-
tem i bufiastymi rękawami. Na ramionach ma narzuconą, przeźroczystą woalkę podkreślającą 
kobiecą subtelność i elegancję. Ciemnie włosy są upięte w wysoki kok. Delikatna twarz zwrócona 
jest w kierunku widza, którego bacznie obserwuje swoimi pięknymi oczami. Tło obrazu jest 
ciemne, rozjaśnione przy twarzy. Na odwrocie napis: „Sophie von Essen geb. Coxen gemelt /?/ 
von E… 1828. Kobieta jest olśniewająco piękna i ukazana tak realistycznie, iż sprawia wrażenie, 
że za chwilę przemówi.
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89. OBRAZ ŚW. WIKTORII

Malarz nieznany. 1 ćw. XVII w. Olej na płótnie. Wymiary: 115 x 95 cm.

Postać świętej otacza kwietny wieniec złożony z białych i czerwonych róż, tulipanów, anemonów 
i stokrotek. Ukazana jest na tle krajobrazu w zabudowaniami i cylindryczną wieżą. Z prawej 
strony widać kolumnę z napisem S. VICTORIA VIRGO ET MARTYR.  Górną część kolumny 
spowija biała kotara. Święta ukazana w trzy czwarte postaci, lekko zwrócona w lewo, w lewej 
dłoni trzyma palmę męczeństwa, a prawą podtrzymuje białe kwiaty. Ubrana jest w szkarłatną 
suknię z krótkimi rękawami i zielono-niebieski płaszcz. Długie, ciemne włosy faliście opadają 
na ramiona. Szyję zdobi wieniec perełek. Jej oczy uważnie patrzą na widza. W piersi utkwiony 
jest miecz – symbol męczeństwa. Jej głowę zwieńcza korona otwarta i owalna aureola. Była córką 
króla Brytów. Nad głową dwaj aniołowie lewymi rękami unoszą wieniec laurowy, a w prawych 
trzymają gałązki palmowe – symbole zwycięstwa.

-

Bibliografia: Święta Góra 2003, s. 24 [nlb.], fot. 138.
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90. MIEDZIORYT Z TEZAMI DOKTORSKIMI  
 KS. SZYMONA CZABAYSKIEGO

Philipp Andreas Kilian (1714-1759), Augsburg. 1745 r. Miedzioryt na jedwabiu. Wymiary: 85,5 
x 55,0 cm.

Miedzioryt oprócz tez doktorskich zawiera także informację, że obrona pracy odbędzie się 18 czerwca 
1745 roku w auli Kolegium Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu.

Scenę przedstawieniową miedziorytu wydziela profilowana rama w formie stojącego prostokąta. Pole 
centralne ukazuje Madonnę w typie ikonograficznym Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Maryja 
stoi na półksiężycu i globie ziemskim oplecionym przez węża. W polu górnym ukazani są aniołowie 
z Bogiem Ojcem i gołębicą Ducha Świętego. Jeden z aniołów w lewej ręce trzyma kwiat lilii – symbol 
czystości i wskazuje palcem na monogram Chrystusa umieszczony na sercu Maryi. Bóg Ojciec ukazany 
w postawie siedzącej, lewą rękę z kielichem w dłoni oparł o glob, a prawą z berłem wznosi w kierunku 
gołębicy. Putta podtrzymują Jego mocno rozwianą połę płaszcza. W dolnym polu, obok globu ziem-
skiego, klęczą na tle krajobrazu Adam i Ewa. Ciało Ewy oplata wąż, o ona wznosi błagalny wzrok ku 
Niepokalanej. Adam obiema rękami obejmuje ziemię, w którą całkowicie jest zapatrzony. Jego postawa 
znakomicie obrazuje sława, które Pan do niego powiedział po grzechu pierworodnym (Rdz 3.17-18): 
„w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset 
będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz 
musiał zdobywać pożywienie”.  

Dolne pole miedziorytu zajmuje część tekstowa. Pod polem obrazowym widnieje banderola z cytatem 
z ewangelii św. Łukasza 1,49: „Fecit nihi magna qui potens est et factum Nomen eius” (tłum. Gdyż 
wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego). Poniżej w laurowym kartuszu umiesz-
czona jest dedykacja poświęcona Matce Boskiej Gostyńskiej: Eurippus Aristotelis / Mari Gratiarum / 
MARIAE / in alto Clari Montis Gostiniensis / Gratiis exundanti / Prodigiis inexhausto  / Cum bien-
nali Philosophici Sudoris profluvio / Illapsus” (tłum. Niczym Euripus Arystotelesa, ze spływającym 
przez dwa lata potem filozofa, Morzu Łask, Maryi, na szczycie sławnej góry gostyńskiej obfitującemu 
w łaski i niewyczerpane cuda). [Euripus to symbol trudu filozoficznego – pomimo wielkiego wysiłku, 
Arystoteles nie potrafił wyjaśnić zjawiska zmiennych prądów w cieśninie Euripus]. Kartusz otaczają 
napisy w dwóch kolumnach streszczające tezy pracy doktorskiej. Poniżej napis: „Tuum aeviternum 
Mancipium. Simon Czabayski. Marianae Academiae Cancelarius. / Defendemur publice in Aula Clari 
Collegis Posnaniensis Soc. JESU (…)  1745 die 18. Mensis Junii” (tłum. Twój na wielki sługa Szymon 
Czabayski. Kanclerz Akademii Maryjańskiej. Tezy będą bronione publicznie w auli znakomitego 
poznańskiego Kolegium Towarzystwa Jezusowego w tym samym , który […] 1745, dnia 18 miesiąca 
czerwca).  

Na dolnym brzegu widnieje podpis wykonawcy obrazu: „Philipp Andreas Kilian me fecit (…) 
Aug. Vind”.]

-

Bibliografia: Święta Góra 2003, s. 24 [nlb.], fot. 140.
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