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ŚwiątyniePRZEWODNIK TURYSTYCZNY

Wszystkich ciekawostek nie
jesteśmy w stanie przytoczyć,
nawet ich nie znamy, ale możemy
pokrótce streścić dzieje czterech
kościołów parafialnych w naszej
gminie.

Kościół w Drzeczkowie, ten,
który widzimy, jest drugą stojącą w
tym miejscu budowlą. Pierwsza
świątynia powstała na przełomie
XIV i XV wieku. Katastrofalny stan
spowodował, że kościół w 1775
roku rozebrano i postawiono nowy.
Świątynia jest murowana zbudo-
wana na planie krzyża łacińskiego
z dobudowaną kwadratową wieżą
drewnianą. Dach kościoła kryty
jest gontem. W głównym ołtarzu
znajduje się obraz Matki Boskiej z
Dzieciątkiem Tronującej, adorowa-
nej przez rodzinę Leszczyńskich.
Obraz gotycki z XV wieku. Kościół
ma też dwa ołtarze boczne.

Na uwagę zasługują:
• wieczna lampka z XIX wieku

wykonana w stylu gotyckim
• rzeźbiona w drewnie chrzciel-

nica z XVIII wieku
• późnobarokowa brama z

1775 roku
• w pobliżu kościoła w centrum

wsi w związku z rokiem milenijnym
parafianie ufundowali figurę Naj-
świętszej Marii Panny. Figura obu-
dowana znajduje się na
postumencie. Wieczorem pod-
świetlona światłem reflektorów.

Parafia kąkolewska powstała
na początku XV wieku. Pierwsza
wzmianka pochodzi z 1426 roku.
Pierwszy kościół pod Wezwaniem
Wszystkich Świętych był drew-
niany. W 1500 roku zbudowano w
Kąkolewie murowaną świątynię w
stylu późnogotyckim. Kościół wie-
lokrotnie przebudowywano. Sę-
dziwy wiek kościoła powoduje, że
krzyżują się w nim różne style. Jest
to budowla barokowo-klasycy-
styczna z wykorzystaniem późno-
gotyckich murów. Kościół ma trzy
ołtarze. W ołtarzu głównym jest
duży obraz Świętych Obcowania z
XVIII wieku. Tabernakulum z rzeź-
bami dwóch aniołków pochodzi z
drugiej połowy XVII wieku.

Na uwagę zasługują też:
• krucyfiks w kruchcie – baro-

Historię, klimat i wizerunek miejsca wyznaczają zabytki, a jed-nymi z ważniejszych tego typu budowli są kościoły. To z nimizwiązana jest nierozerwalnie historia i ludzkie losy, często toone są zaczątkiem osiedlania się ludzi w danymmiejscu. Murykościołów mogłyby opowiedzieć wiele ciekawych historii,gdyby tylko potrafiły mówić. Przemawiają do nas jednakw innysposób za pomocą śladów odciśniętych na tynkach, informa-cji ukrytych w sposób, którego trzeba nauczyć się czytać.
kowy z przełomu XVII i XVIII wieku

• krucyfiks procesyjny roko-
kowy z XVIII wieku

• rzeźba Chrystusa zmartwych-
wstałego barokowo-ludowa

• obok kościoła pomnik ku czci
powstańców wielkopolskich z Ką-
kolewa

• na murze kościelnym trzy tab-
lice z nazwiskami ofiar II wojny
światowej.

Najstarsza wzmianka o ko-
ściele w Osiecznej pochodzi z
1397 r.

Pierwszy kościół był najpraw-
dopodobniej zbudowany z drewna,
kryty gontem. W 1464 roku figuro-
wał pod wezwaniem Matki Bożej,
ale już w roku 1475 pod wezwa-
niem św. Trójcy i św. Doroty, a od
1514 roku, pod wezwaniem Świę-
tej Trójcy.

Murowana świątynia została
wzniesiona w 1540 roku. Był to ko-
ściół gotycki, trzynawowy. Kościół
miał dwie wieże i sygnaturkę nad
prezbiterium.

Ślady po tym średniowiecznym,
późnogotyckim kościele zacho-
wały się do dziś o czym świadczy
prezbiterium z żebrowanym skle-
pieniem gotyckim, gotyckie filary z
nawami bocznymi pod chórem mu-
zycznym i boczne mury z wąskimi
oknami. Poświęcenie nowej świą-
tyni odbyło się w 1553 roku.

Gdy w XVI wieku ziemie polskie
ogarnęła fala reformacji kościół
został odebrany katolikom i od-
dany w ręce protestantów. Później
przez jakiś czas nabożeństwa reli-
gijne odprawiano na przemian dla
protestantów i katolików. Około
1620 roku w Osiecznej zbudowano
kościół protestancki, a kościół pa-
rafialny został na powrót oddany
katolikom.

W 1859 roku kościół uległ czę-
ściowemu spaleniu. Za sprawą
ówczesnego proboszcza Fran-
ciszka Zająca, został szybko od-
budowany. W czasie pierwszej
wojny światowej, 26 lipca 1917
roku, zdjęto z wieży kościelnej dwa
dzwony na cele wojenne. Frag-
menty tych dzwonów zostały wmu-
rowane w kościelnej kruchcie.

Najdawniejsza wzmianka o ko-

ściele w Świerczynie pochodzi z
1412 roku. Pierwszy kościół, naj-
prawdopodobniej drewniany, ro-
zebrano w drugiej połowie XVII
wieku. Obecny kościół jest drew-
niany, wewnątrz otynkowany. W
wystroju wnętrza krzyżują się
różne style, ale dominuje późny
barok.

Na uwagę zasługują:
• płaskorzeźba przedstawiająca

św. Łukasza malującego Matkę
Boską – na wschodniej zewnętrz-
nej ścianie kościoła

• gotycka figura Matki Bożej
Świerczyńskiej, zakryta obrazem

Matki Boskiej Niepokalanie Poczę-
tej

• późnobarokowy ołtarz główny
zwieńczony rzeźbą Trójcy Świętej

• popiersia dwunastu apostołów
wykonane przez Andrzeja Maj-
chrzaka pochodzącego ze Świer-
czyny. Rzeźby te są chronione
jako zabytek sztuki

• późnobarokowa chrzcielnica i
ambona

• piwnica pod kościelną pod-
łogą – grobowiec, w którym znaj-
duje się kilka trumien.

• chór muzyczny - z połowy
XVII wieku. ALDONA KORBIK
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