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GRÓJECKA NOC SWIETOJANSKA

Tajemnice Kosciola Wniebowsta
o historii

Wolsztyna i jego poczatkach nie zachowaly sie
prawie zadne dokumenty. Na podstawie tych, które sa nam
znane wnioskowac mozna, iz Wolsztyn zostal ulokowany
na prawie magdeburskim w roku 1458. W grodzie nad
Dojca zamieszkiwali Polacy, Zydzi i Niemcy, którzy w
czasie kontrreformacji zaczeli sie tu licznie osiedlac. Znane jest nawet nazwisko ewangelickiego pastora, Johanna
StraBa, który pierwsze nabozenstwa odprawial w kaplicy
tutejszych dziedziców miejskich. Kosciól ewangelicki
zostal zbudowany przez wlascicielke Wolsztyna Anne
Miekicka w roku 1641 i sluzyl swym wiernym do srody
19 wrzesnia 1810, kiedy to miasto strawil ogromny pozar. Z 225 budynków w miescie ocalalo zaledwie 61. 164
zabudowania, w tym kosciól ewangelicki, synagoga i ratusz runely w zgliszczach pozaru. Juz w niedziele po pozarze 23 wrzesnia 1810 odprawiono pierwsza Msze Sw.
w miejscu spalonego kosciola ewangelickiego.
Nastepnie, za zgoda dziedzica Komorowa Adama Gajewskiego,
ewangelicy odprawiali swoje nabozenstwa w Kosciele
Swietej Katarzyny w Komorowie. Jednak tylko przez cztery miesiace. Zgodnie z zarzadzeniem biskupstwa z Poznania zakazano tych praktyk. Gmina protestancka przeniosla sie wtedy do malej izby szkolnej w domu Kantora.
Dzieki wielkiej ofiarnosci calej wspólnoty ewangelickiej,
w tym takze dzieci, 17 marca 1811 roku poswiecono drewniany kosciól zastepczy posiadajacy male organy i dzwon
o wartosci 15 talarów i 20 srebrnych groszy. Dwa n~stepne dzwony kosciól otrzymal w roku nastepnym, a najwiekszy z nich trafil pózniej do parafii katolickiej, gdzie
sluzyl jako dzwon zegara w wiezy koscielnej. Posiadajacy 700 miejsc siedzacych drewniany kosciól zastepczy
okazal sie jednak tez za maly, co sklonilo wiernych do
wzniesienia nowego, murowanego kosciola. Grunt pod
jego:)budowe, w zamian za dozywotnia rente w wysokosci 20 talarów, przekazala mieszkajaca w Wolsztynie Angielka Mary Pearce.
Wykopy pod fundamenty rozpoczelo trzynastu robotników 2 czerwca 1830 roku.
Z obawy, iz grunt nie bedzie wykazywal odpowiedniej
nosnosci w dolach fundamentowych zbudowano specjalne rusztowanie z porozcinanych pni olchowych, na których nastepnie ulozono fundament. Potrzebne do tego
kamienie polne przywieziono z terenów lak po prawej
stronie drogi do Tlok. Dokladnie 29 czerwca 1830 roku
pod poludniowo-wschodnim
naroznikiem kosciola polozono wazacy 30 centnarów "kamien wegielny".
Budowe kosciola zakonczono w 1832 roku, a uroczystego poswiecenia dokonal generalny superintendent
dr
Freymark 27 listopada
1832 roku. Nastepnego
dnia
w nowo poswieconym kosciele odbyl sie pierwszy chrzest

Koscielne dzwony
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Oryginalne dzwony z wiezy kosciola zostaly zdjete
w okresie I Wojny Swiatowej i przetopione na amunicje! Nowe dzwony zostaly odlane w Stoczni
Gdanskiej w 1928
i ufundowane przez niemieckich przedsiebiorców
Z Wolsztyna Zeidler'a i
Bruno Schulz'a.

tl

Tablice pamiatkowe
Wchodzac do kosciola
boczna nawa dostrzegamy wiszace na scianach
duze marmurowe tablice
upamietniajace niemieckich mieszkanców Wolsztyna i okolic, którzy polegli podczas I Wojny
Swiatowej. Tablice te zostaly odsloniete po remoncie kosciola w 1987
i zachowane staraniem
ówczesnego proboszcza
Leonarda Szymanskiego.
Tuz za drzwiami w prawej nawie wisi jeszcze jedna
tablica, mianowicie z nazwiskami Niemców, którzy
zgineli w Wojnach Zjednoczeniowych.
Nad sklepieniem oltarza,
przy schodach prowadzacych na poddasze kosciola
wmurowana jest jeszcze jedna tablica. To najstarsza tablica z 24 maja 1842 roku
upamietniajaca dwóch mlodych robotników, którzy zgineli spadajac Z wiezy kosciola podczas jej budowy
we wrzesniu i listopadzie
1831 roku.
lohann August Woitschak z
Kolska, lat 21, czeladnik
murarski zginal 22.091831 oraz Gottlieb Deul uczen murarski spod Kolska, zginal 15 listopada 1831
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apienia Panskiego w Wolsztynie
syna mistrza szewskiego Matzke oraz slub dekarza Gotthilfa Holsch'a z Neukirch w Saksonii i Beaty Wilhelminy Schulz z Mlyna Berzynskiego.
Rachunek koncowy budowy kosciola wyniósl 23 300 talarów, przy czym planowane koszty zostaly przekroczone az o 8900 talarów. Mimo zbieranych datków podczas
budowy pojawil sie deficyt w wysokosci 7000 talarów,
który z znacznej czesci, 4000 talarów, pokryla darowizna
nastepcy tronu pruskiego, który osobiscie odwiedzil
Wolsztyn i nowy kosciól.
Za 250 talarów trafily do Wolsztyna organy z parafii sulechowskiej, która sprawila sobie nowy instrument. Znacznie wiecej niz za same organy musiano zaplacic za ich
ustawienie, czego podjal sie organmistrz Zukowski za
kwote 360 talarów.
Obraz w oltarzu glównym namalowal artysta malarz Gillem z Poznania za 300 talarów. Warto wspomniec, iz widoczna dzis na obrazie wsród apostolów postac Matki
Boskiej zostala "domalowana" w latach 50. ubieglego
stulecia (ewangelicy nie wyznaja kultu maryjnego). Wazacy 21,5 centnara dzwon zostal odlany przez ludwisarza
Gruhl'a w miejscowosci Klein Welke pod Budziszynem i
kosztowal 1 240 talarów. Miejska mlodziez zebrala 152
talary na ogniowe zlocenie kuli i krzyza na wiezy kosciola. Dzien po Zielonych Swiatkach zlozono w owej kuli
kilka monet oraz opis historii kosciola i ówczesnych stosunków politycznych
spisanych przez doktora Schneider'a.
Na suficie w prawym narozniku przy organach dostrzec
mozna do dzis napis w jezyku niemieckim, w tlumaczeniu "uderzenie pioruna 16 grudnia 1843".
Dzis juz niewidoczny,
bo zamurowany, nad wejsciem
glównym do kosciola, znajdowal sie napis w jezyku nie1nieckim: "Selig sind Gottes Wort, hoeren und bewahren""
- "Swiete sa slowa Boga, sluchajcie ich i zachowajcie".
W jednym z tylnych okien kosciola ustawiony jest czarny, drewniany krzyz. U jego podstawy z prawej strony
widnieje mala tabliczka: Z okazji jubileuszu lOO-lecia
kosciola ewangelickiego parafii Wolsztyn - pani Mischke
- 1932.

. Karl Friedrich Schinkel twórca
bylego kosciola ewangelickiego w Wolsztynie
Malo kto wie, iz Kosciól Wniebowstapienia Panskiego w
Wolsztynie, to dzielo znanego niemieckiego architekta i
projektanta Karola Fryderyka Schinkel (niem. Karl Friedrich Schinkel, (ur 13 marca 1781 w Neuruppin, zm. 9
pazdziernika 1841 w Berlinie).
Byl jednym z wybitniejszych twórców okresu klasycyzmu
w Prusach. Schinkel zaprojektowal wiele budowli, zarówno
w samym Berlinie, jak i na calym terenie Prus. Niektóre z
jego projektów
weszly do europejskiego
kanonu
architektury neoklasycystycznej.
Trudno przytoczyc tu
pelna liste jego projektów, wymienie natomiast tylko kilka
znaczacych: Schinkel projektowal budowe palaców w
Antoninie i Owinskach, a jego szkice wykorzystano przy
przebudowie
zamku w Kórniku.
Zleceniodawcami
Schinkla byla takze pruska rodzina królewska, dla której
przebudowal
palac Charlottenhof
w· Poczdamie
i
Charlottenburgu. Byl projektantem A1tes Museum w Berlin
czy zespolu zabudowan
lazni rzymskich
w parku
Sanssouci w póczdamie.
Od 1852 Stowarzyszenie
Architektów i Inzynierów w
Berlinie rozpisuje coroczny konkurs im. Schinkla dla
mlodych architektów, inzynierów i artystów. 2 marca 2006
Ministerstwo
Finansów
Niemiec
wydalo
monete
okazjonalna o nominale 10 euro ku czci Karola Fryderyka
Schink1a.
Wolsztynski
Kosciól Wniebowstapienia
Panskiego
wymieniany jest w wielu publikacjach jako dzielo Karla
Schinkel' a i dla wielu znawców sztuki i architektury jest
miejscem, które nalezy koniecznie odwiedzic i zobaczyc.
Projekt kosciola zostal najpierw opracowany
przez
inspektora budowlanego Goebel z Widzimia. Poniewaz
wartosc robót budowlanych przekraczala 1000 talarów"i
miala byc dofinansowana
przez panstwo, zgodnie z
ówczesnym prawem projekt skierowano
do Berlina.
To wlasnie Schinkel tak zmodyfikowal projekt i wniósl w
nim tyle znaczacych
zmian, iz jemu przypisuje
sie
autorstwo tego projektu. W Niemczech dziela Schinkl' a
sa bardzo znane i cenione. Miasta, w których znajduja sie

Ile taki~h pamiatek kryje wnetrze kosciola, trudno powiedziec. Zyja jeszcze naoczni swiadkowie, którzy pamiee
taja powojenne "porzadki" w kosciele i przeciwleglym
budynku probostwa, skad wszystkie drobne przedmioty i
(; dokumenty zostaly wywiezione i wrzucone do Jeziora
~ Wolsztynskiego. Podobny los spotkal pozostale na poddaszu kosciola zapiski, które wywieziono w nieznane
miejsce wraz z gruzem podczas remontu kosciola w 1987
roku.

koscioly czy palace zyskuja slawe wlasnie dzieki jego
imieniu, wpisujac sie na stale w swoisty kanon dziel sztuki
architektury neoklasycystycznej.
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Na podstawie
materialów
udostepnionych
przez
Heimatkreis Wollstein / Kolo Ziornków z Bad Bevensen
opracowal
Wojciech Lis

