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Wstęp 

Nazwa miejscowości Gąsawa, wywodzi się od Gonzawy 

(Gonzowy), pierwotnej nazwy rzeczki Gąsawki, która łączy dwa 

jeziora: Gąsawskie i Godawskie. W 1227 roku, Gąsawa stała się 

miejscem zjazdu ksiąŜąt piastowskich: Leszka Białego, Konrada 

Mazowieckiego, Henryka Brodatego i Władysława Laskonogiego. 

Radzono nad zjednoczeniem kraju i podporządkowaniem Pomorza 

władzy księcia – seniora. Zjazd został przerwany zdradzieckim 

najazdem Świętopełka Gdańskiego. Zamordowano wówczas księcia 

Leszka Białego w pobliskim Marcinkowie Górnym, gdzie obecnie 

znajduje się pomnik ukazujący i upamiętniający śmierć księcia. 

Pomnik księcia powstał w 1927 roku w Marcinkowie Górnym przy 

drodze do Gniezna, dzięki staraniom dziedzica Marcinkowa Górnego 

– Konstantego Gozimirskiego. Autorem był krakowski artysta Jakub 

Juszczyk, twórca wielu innych rzeźb jak pomniki Chopina w śninie 

czy Giacomo Pucciniego w Marcinkowie Dolnym. Hitlerowcy 

pomnik zniszczyli, a odbudowano go w 1973 roku. Zjazd ksiąŜąt w 

1227 roku w Gąsawie i śmierć Leszka Białego uwiecznił na obrazach 

Jan Matejko a Józef Elsner napisał operę pt. Leszek Biały. W Gąsawie 

przy rynku znajduje się Kościół pod wezwaniem Świętego Mikołaja z 

1674 roku. W 1817 roku dobudowano do niego murowaną kaplicę 

Świętego Antoniego, a w 1855 roku podczas gruntownego remontu 

pokryto dach łupkiem. Odnowiony w 1948 roku, jest to kościół 

drewniany, jednonawowy konstrukcji mieszanej: zrębowej i 

szkieletowej. Prezbiterium trójbocznie zamknięte, po bokach: 

zakrystia i murowana kolista kaplica. Na dachu krytym łupkiem 

znajduje się ośmioboczna sygnaturka. Płaski strop a pod prezbiterium 

krypta. Polichromia z 1948 roku autorstwa Kazimierza i Władysława 
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Drapiewskich. W ostatnim czasie zerwane zostały tynki, pod którymi 

odkryto starą polichromię niezwykle cenną, obecnie konserwowaną. 

W kościele znajdują się barokowe, bogato rzeźbione ołtarze: ołtarz 

główny i boczne z XVIII wieku, wczesnobarokowa ambona z połowy 

XVII wieku, na belce tęczowej Grupa UkrzyŜowania z 1 połowy XVI 

wieku, renesansowa chrzcielnica drewniana ozdobiona figurami z 

połowy XVII wieku, prospekt organowy na chórze muzycznym 

wspartym na 10 słupach oraz drewniana dzwonnica z przełomu XVIII 

i XIX wieku.  

 

1. Kościół pw. Św. Mikołaja w Gąsawie (fot. Ks. R. Kwiatkowski) 

Stara zabudowa wokół rynku z przełomu XIX i XX wieku 

dodaje uroku tej historycznej miejscowości. NaleŜy tutaj wspomnieć 

choćby budynek poczty, który pochodzi z 1895 roku. Gąsawa 

posiadała prawa miejskie w latach 1388 – 1934. W roku 1934, po 

ukazaniu się ustawy państwowej znoszącej ustrój miejski w 

miejscowościach poniŜej 2000 mieszkańców, Gąsawa stała się znowu 

wsią i otrzymała ustrój wiejski (w miejsce burmistrza rządził nią 
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sołtys). Od tego czasu jest to wieś połoŜona 12 km na południe od 

śnina, leŜąca na Pojezierzu Gnieźnieńskim, nad Jeziorem Gąsawskim. 

W niniejszej pracy pragnę przedstawić w zarysie historię parafii 

i kościoła w Gąsawie, od momentu jej powstania w wieku XII aŜ do 

czasów współczesnych. Celem mojej pracy jest ukazanie jak zwykły 

wiejski kościółek, będący niegdyś równieŜ i magazynem na zboŜe 

przeistoczył się w perłę architektury. Podstawowym materiałem 

źródłowym, na którym chcę oprzeć moją pracę jest przede wszystkim 

Kronika parafii w Gąsawie, materiałem zaś pomocniczym 

specjalistyczne opracowania z zakresu historii sztuki. 
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I. Zarys dziejów kościoła i parafii w Gąsawie do wybuchu II 

wojny światowej. 

W 1136 roku została wydana bulla papieŜa Innocentego II 

wzmiankująca wiele miejscowości połoŜonych w sąsiedztwie 

Gąsawy, jest to najstarsze źródło pisane w historii piśmiennictwa w 

języku polskim. Z najstarszych przekazów historycznych dotyczących 

Gąsawy wiadomo jedynie, Ŝe w roku 1136 wieś podlegała jurysdykcji 

arcybiskupa gnieźnieńskiego1.  

 Historia wspomina Gąsawę po raz pierwszy w 1145 roku, 

kiedy została przekazana na własność klasztoru Kanoników 

Regularnych w Trzemesznie. Darował ją klasztorowi wraz z 

sąsiednim Komratowem i jeziorem Golce (Golse) komes DzierŜykraj 

pochodzący z rodu Nałęczów, sąsiad jego komes Degno zlecił 

Oćwiekę z jeziorami, a drugi komes Bernard Szelejewo. Tę darowiznę 

zatwierdził ksiąŜę Mieszko w Gnieźnie w dniu 28 kwietnia 1145 

roku2. 

Kościół parafialny załoŜyli i uposaŜyli tu niewątpliwie w XIII 

wieku Kanonicy Regularni. W 1362 roku arcybiskup Jarosław 

zamienił Gąsawę na beneficjum regularne, co oznaczało, Ŝe kanonicy 

trzemeszeńscy otrzymali prawo obsadzania probostwa swymi 

zakonnikami. 

                                                 
1 Jankowski A., Drewniany kościół w Gąsawie – przykład nierozpoznanej konstrukcji w 
architekturze sakralnej, „Ochrona zabytków”, 1/2001, s. 19. 
2 Kronika parafii w Gąsawie, Rękopis, s. 1. 
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2. Kościół w Gąsawie od strony południowo – wschodniej (fot. ks. R. Kwiatkowski) 

W 1368 roku król Kazimierz, przebywający w CiąŜeniu 

zatwierdził posiadłość Gąsawę i inne dobra klasztoru w Trzemesznie3. 

W roku 1378 przybył do Gąsawy proboszcz trzemeszeński Jakub, 

który oddał Nowe Szelejewo Marcinowi z Komratowa do obsadzenia 

na prawie niemieckim. Król Polski i KsiąŜe Litewski Władysław 

Jagiełło wyniósł Gąsawę w roku 1388 do rzędu miast z targami 

tygodniowymi4. 

Około roku 1520 kościół, podobnie jak i dziś był pod 

wezwaniem Świętego Mikołaja. Po spaleniu przez Szwedów (1658 

rok) pierwszego drewnianego kościółka, opat trzemeszeński 

Kazimierz Brzechwa wybudował nowy drewniany kościół (1674 rok), 

konsekrowany w 1690 roku, a który pomimo przeróŜnych dziejów 

pozostał po dziś dzień. Z tego teŜ czasu pochodzi wewnętrzne 

urządzenie kościoła: ołtarz główny i cztery ołtarze boczne 

wyrzeźbione w drzewie w stylu barokowym, chrzcielnica i ambona. 

                                                 
3 Kronika, dz. cyt., s. 3. 
4 TamŜe, s. 4. 
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3. Zabytkowa chrzcielnica (fot. Ks. R. Kwiatkowski) 

 Dziedzic Czewujewa i Marcinkowa Górnego, Ignacy 

śdębiński, w roku 1817 przybudował do kościoła grobowiec rodzinny 

z kaplicą Świętego Antoniego Padewskiego. Jej budowę ukończono 

najprawdopodobniej 2 maja 1817 roku, gdyŜ taka data znajduje się na 

Ŝelaznej bramie prowadzącej do kaplicy5.  

                                                 
5 Kronika, dz. cyt., s. 4. 
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4. Kościół od strony północno – wschodniej, z przybudowaną grobową kaplicą 

Zdebińskich (fot. ks. R. Kwiatkowski) 

W latach 1772 – 1773 król pruski zagarniając ziemie 

nadnoteckie, zajął takŜe Gąsawę, gdzie później z zabranych dóbr 

klasztornych i kościelnych ustanowiona została tak zwana domena. 

Miasto Gąsawa wchodziło przed zaborem w skład powiatu 

gnieźnieńskiego, od roku 1818 do 1888 do powiatu szubińskiego, a 

odtąd do Ŝnińskiego6. 

Kolejni proboszczowie zabiegali o zezwolenie na rozbiórkę 

świątyni. ChociaŜ władze kościelne wyraziły zgodę, administracja 

pruska wymogła gruntowny remont kościoła, który został 

przeprowadzony w latach 1856 – 1858. Wówczas ściany wzmocniono 

lisicami i oszalowano, powiększono otwory okienne i wymieniono 

stolarkę, wykonano nową konstrukcję empory chóru oraz sygnaturki, 

wymieniono gontowe pokrycie dachu na łupek. Malowidła znajdujące 

                                                 
6 Kronika, dz. cyt., s. 4 – 5. 
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się we wnętrzu świątyni zatynkowano, maskując w ten sposób 

nierówności i wybrzuszenia ścian7.  

Kiedy w roku 1891 parafie w Gąsawie objął ksiądz Teofil 

Kegel zastał on kościół w ruinie. Pierwszym zadaniem, jakiego się 

podjął było odbudowanie kościoła. Postanowił on na miejscu świątyni 

drewnianej wybudować nowy kościół z cegły, jednakŜe temu 

pomysłowi sprzeciwił się Dozór Kościelny, zwłaszcza Jakub Suliński, 

zgadzając się jedynie na naprawę kościoła. Rozpoczęto renowację 

świątyni wzmacniając ściany kościoła, ustawiając na zewnątrz nowe 

drewniane wiązanie, wewnątrz zaś półokrągłe słupy dębowe, które 

następnie sklamrowano z nowymi zewnętrznymi ścianami8.  

W dniu 10 maja 1892 roku objął parafię gąsawską ksiądz Wit 

Niedbalski. Wizytacja kanoniczna Księdza Arcybiskupa Floriana 

Stablewskiego spowodowała, Ŝe świątynia została w 1897 roku 

odnowiona9.  

Następna wewnętrzna renowacja kościoła dokonana została 

przez malarza J. Bańkowskiego w 1909 roku10.  

Po śmierci księdza Niedbalskiego parafią opiekował się ksiądz 

Jan Wawrzynowicz. Z dniem 1 lipca 1921 roku proboszczem tutejszej 

parafii został ks. Mieczysław Górny, który przeprowadził odnowienie 

kościoła, ołtarzy, ambony i renesansowej chrzcielnicy11. 

                                                 
7 Jankowski A., Architektura i dekoracja ścienne kościoła w Gąsawie, „Spotkania z zabytkami”, 
8/2004, s. 8. 
8 Kronika, dz. cyt., s. 8 – 9. 
9 TamŜe, s. 11 – 12. 
10 TamŜe, s. 14. 
11 TamŜe, s. 15 – 16. 
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5. Ołtarz boczny, ściana północna                        

(fot. J. Mielcarzewicz) 

 

6. Ołtarz boczny, ściana południowa                  

(fot. J. Mielcarzewicz) 

 

Z dniem 1 sierpnia 1927 roku przejął parafię gąsawską pod 

swój zarząd ksiądz Oskar Kupski, za którego czasów dokonano 

poszerzenia chóru w kościele12.  

W dniu 8 września 1935 roku proboszczem parafii został 

ustanowiony ksiądz Walenty Wnuk, który na początku 1939 roku 

przedstawił projekt wybudowania nowego, murowanego kościoła, do 

którego miały zostać przeniesione wszystkie cenne zabytki znajdujące 

się w świątyni drewnianej, dość powaŜnie zniszczonej. Pomimo 

Ŝyczliwego przyjęcia projektu ze strony parafian, rozpoczęta akcja 

                                                 
12 Kronika, dz. cyt., s. 18 - 20 



 12

zbierania funduszy na nową świątynię została przerwana wybuchem II 

wojny światowej13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Kronika, dz. cyt., s. 23 – 30. 
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II. Dzieje parafii i ko ścioła w czasie II wojny światowej i w 

latach późniejszych. 

Do Gąsawy wkroczyły wojska hitlerowskie w sobotę 9 

września 1939 roku. Po przejściu frontu praca w parafii biegła swym 

normalnym torem, aŜ do pamiętnej niedzieli 24 września 1939 roku, 

kiedy obecnego wówczas proboszcza aresztowano i osadzono w 

więzieniu w śninie. Po niedługim czasie opuścił on jednak więzienie, 

jednakŜe na wszystkich księŜy z powiatu nałoŜono areszt domowy i 

wydano zakaz odprawiania jakichkolwiek naboŜeństw. Taki stan trwał 

do początku grudnia 1939 roku, kiedy to proboszcza gąsawskiej 

parafii wraz z innymi księŜmi powiatu wysiedlono do Mińska 

Mazowieckiego14. 

Pozostałym w sąsiedztwie księŜom, mianowicie księdzu 

Wawrzyniakowi z Wenecji i księdzu Marlewskiemu z Góry, 

zezwolono, co jakiś czas na odprawienie niedzielnego naboŜeństwa. 

JednakŜe odprawiane przez nich Msze Święte nigdy nie odbyły się 

wśród szykan i przeróŜnych trudności, zwłaszcza, Ŝe klucze od 

kościoła znajdowały się u wójta Ottona Schmidta, który to po 

wysiedleniu księdza Wnuka zamieszkał wraz z całą swoją rodziną w 

gąsawskiej plebanii, przejmując zarazem całe probostwo15. 

Po wywiezieniu reszty księŜy do obozów koncentracyjnych 

parafię gąsawską pozbawiono moŜliwości odprawiania jakichkolwiek 

naboŜeństw. W powiecie pozostawiono jedynie księdza 

Kordzińskiego z śernik, który od czasu do czasu przyjeŜdŜał do 

Ryszewka, by odprawiać Mszę Świętą i udzielać sakramentów. To 

                                                 
14 Kronika, dz. cyt., s. 30 – 31. 
15 TamŜe, s. 31. 
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tam właśnie, jak równieŜ do odległego Łopienna udawali się 

parafianie gąsawscy by korzystać z posługi księŜy16.  

Drewniany gąsawski kościół, pozbawiony przez całą wojnę 

kapłana, został ograbiony przez Niemców z wszystkiego, co udało się 

w łatwy sposób usunąć. Wywieziono wówczas wszystkie dzwony, 

jakie posiadała parafia a takŜe paramenta liturgiczne. Pozostawiono 

jedynie ołtarze, chrzcielnicę, stacje Drogi KrzyŜowej, organy, ale 

wszystko to uległo powaŜnym uszkodzeniom, gdyŜ po ograbieniu 

świątyni urządzono w jej wnętrzu spichlerz na zboŜe. W lutym 1945 

roku, po opuszczeniu Gąsawy przez Niemców, znajdowała się w 

kościele jeszcze dość duŜa ilość zboŜa, sięgająca na wysokość ponad 

2 metrów. Po przejściu frontu, 15 lutego 1945 roku do parafii 

powrócił jej proboszcz ksiądz Wnuk. Znajdujące się zboŜe zostało 

usunięte a wnętrze oczyszczone17. 

Ślady zniszczeń dokonanych przez Niemców podczas wojny w 

dalszym ciągu usuwano. Latem 1946 roku odbudowano parkan wokół 

kościoła i przy ogrodzie, od strony rynku, zastępując granitowe 

przęsła między filarami drewnianymi sztachetami18.  

W roku 1947 przystąpiono do odnowienia wnętrza kościoła. Po 

przeprowadzeniu koniecznych napraw przy kościele, którego ściany i 

sufity zostały częściowo na nowo otynkowane, a dach i zewnętrzne 

obicie naprawione, postanowiono odmalować wnętrze świątyni. Prace 

przy odnowieniu wnętrza rozpoczęto we wrześniu 1947 roku pod 

kierownictwem i według projektu artysty malarza profesora 

Władysława Drapiewskiego z Pelplina, który teŜ własnoręcznie 

                                                 
16 Kronika, dz. cyt., s. 32. 
17 TamŜe, s. 32. 
18 TamŜe, s. 36. 
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wykonał obrazy na sufitach: w prezbiterium obraz Chrystusa Króla i 

w nawie głównej obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej 

znajdującej się wśród aniołów z postacią świętego Mikołaja, patrona 

kościoła, proszącego Matkę BoŜą o opiekę nad parafią gąsawską19.  

Wszelkie inne prace przy odnowieniu stropów, ścian oraz 

pozostałe dekoracje wykonał współpracownik profesora 

Drapiewskiego Alojzy Teichert ze swymi pomocnikami Kazimierzem 

Falkowskim i Janem Łyczywkiem. Po ukończeniu prac malarskich 

przystąpiono do odnowienia wszystkich ołtarzy, których kolor 

dotychczas był ciemnobrązowy. Za radą profesora Drapiewskiego 

postanowiono przywrócić ołtarzom ich pierwotny kolor kości 

słoniowej i na nowo je pozłocić – główny ołtarz częściowo złotem i 

srebrem, resztę, jak równieŜ ołtarze boczne samym metalem20.  

Dzięki wizytacji kanonicznej przeprowadzonej przez Prymasa 

Polski księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego dokonano zmiany 

wyposaŜenia kościoła. Gipsowe stacje Drogi KrzyŜowej oraz figurę 

Serca Pana Jezusa zastąpiono płaskorzeźbami lub nowymi obrazami21. 

11 stycznia 1952 roku ksiądz Wnuk dekretem księdza Prymasa 

został odwołany z parafii w Gąsawie, na jego zaś miejsce mianowano 

księdza Wacława Kamińskiego22. 

PoniewaŜ w aktach parafialnych nie było wzmianki o pięknym 

obrazie Matki BoŜej z Dzieciątkiem, znajdującym się w ołtarzu 

                                                 
19 Kronika, dz. cyt., s.37. 
20 TamŜe, s. 38. 
21 TamŜe, s. 41. 
22 TamŜe, s. 45. 
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głównym, stwierdzono, Ŝe obraz Matki BoŜej jest kopią cudownego 

obrazu Matki Boskiej Pocieszenia w Borku na Zdzierzu23. 

 

7. Obraz Matki Boskiej Pocieszenia w ołtarzu głównym (fot. A. Łuczak) 

 W październiku 1969 roku odnowiono poprzez oczyszczenie i 

przemalowanie wypłowiałych kolorów sufit kościoła, pomalowano 

chór oraz odnowiono kaplicę Świętego Antoniego24.  

Następny remont świątyni odbył się w roku 1974, z okazji 

Jubileuszu 300 – lecia istnienia kościoła parafialnego (1674 – 1974). 

Wykonano prace dekarsko – blacharskie na kościele, a kościół na 

zewnątrz podobnie jak parkan oraz przykościelna dzwonnica został 

zakonserwowany „ksylamitem”. Odnowiono wewnętrzne ściany 

świątyni, wszystkie ołtarze oraz posadzkę25. 

                                                 
23 Kronika, dz. cyt., s. 47. 
24 TamŜe, s. 98. 
25 TamŜe, s. 124 – 125. 
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Po śmierci księdza Wacława Kamińskiego, w roku 1983, 

proboszczem parafii gąsawskiej mianowano księdza Ryszarda 

Kwiatkowskiego, który duszpasterzuje tu po dziś dzień.  

W ostatnim czasie zerwane zostały tynki we wnętrzu kościoła, 

spod których wyłoniła się stara, niezwykle cenna polichromia, obecnie 

poddawana zabiegom konserwatorskim. Natomiast ściany zewnętrzne 

świątyni postanowiono poddać gruntownej naprawie i konserwacji. 
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III. Oblicze ko ścioła po 1998 roku. 

Jednonowawy otynkowany wewnątrz kościół, oszalowany na 

zewnątrz, bez wieŜy, z wyodrębnioną zakrystią i kruchtą oraz z 

murowana kaplicą nie wzbudzał Ŝadnego zainteresowania, zarówno ze 

strony architektonicznej czy teŜ samych historyków sztuki. 

Dotychczas świątynia gąsawska uwaŜana była za budowlę zrębową. 

Kościół ukazał jednak swoją prawdziwą konstrukcję w czasie remontu 

dokonanego w 1998 roku, kiedy to po zdjęciu desek XIX – wiecznego 

szalunku okazało się, Ŝe ściany świątyni otoczone są drewnianym 

szkieletem bez Ŝadnego wypełnienia. Masywne słupy dębowe, które 

zostały osadzone na podwalinie, związane oczepem, usztywnione 

systemem rygli, zastrzałów i mieczy, tworzą układ nośny dla 

konstrukcji dachowej z belką wiązarową. Konstrukcje nośne – 

zrębowa i szkieletowa wznoszą się na wspólnej podmurówce, 

pierwotnie zaś osadzone były na jednej, wspólnej podwalinie26. 

Zrąb ścian nawy głównej i prezbiterium (o tej samej wysokości) 

oraz zakrystii (niŜszej od pozostałych) zbudowano z czworokątnie 

ociosanych sosnowych bali o duŜych przekrojach oraz zwęgłowanych 

na jaskółcze ogony. Otwarcie nawy głównej do węŜszego 

prezbiterium wzmocnione zostało ściągaczem zwęgłowanym w 

naroŜnikach nawy, który pełnił rolę belki tęczowej. W świetle tęczy 

ściągacz wsparto podciągiem na konsolkach, funkcjonującym w 

konstrukcji otwarcia nawy do prezbiterium jako rozpora27.  

Z konstrukcją zrębową zachodniej strony nawy pierwotnie 

zespolona była empora chóru muzycznego, nadwieszona na dwóch 

prostopadłych balach, związanych z bierwionami wieńców bocznych 
                                                 
26 Jankowski A., Drewniany kościół w Gąsawie, dz. cyt., s. 21. 
27 TamŜe, s. 22. 
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ścian. W partii środkowej emporę wspierały dwa słupy, o których 

mówi opis świątyni z 1834 roku. Chór ten najprawdopodobniej 

rozebrano w czasie remontu w latach 1856 – 1858, zastępując go 

obecnym, który rozbudowano w latach dwudziestych XX wieku28. 

W ścianach wieńcowych kościoła znajduje się obecnie 10 

otworów okiennych, spośród których tylko pięć posiada oryginalne, 

dębowe oboknia (po dwa w północnej i południowej ścianie nawy 

oraz okulus w ścianie zachodniej). Najprawdopodobniej prezbiterium 

kościoła było oświetlane przez jedno okrągłe okno, które znajdowało 

się w miejscu jednego z czterech obecnych. Zwiększenie liczby okien 

w zrębie prezbiterium mogło nastąpić przed rokiem 183429. Odkryte 

malowidła ścienne dają dowód na to, Ŝe zabytkowe dębowe oboknia 

duŜych, prostokątnych otworów okiennych nawy nie mogą być 

pierwotne, lecz wtórne, dostosowane do innej niŜ zachowana struktura 

architektoniczna zrębu. 

Dotychczas uwaŜano, Ŝe kościół gąsawski posiadał dwa wejścia 

(w ścianie zachodniej i południowej nawy). Odkrycia dowiodły, Ŝe 

znajdowało się jeszcze jedno wejście w ścianie północnej. W ścianie 

północnej nawy zachowały się bowiem relikty oryginalnych 

dębowych odrzwi, profilowanych jak wewnętrzne, równieŜ dębowe 

obramienia otworów drzwiowych30. Zdjęcie desek szalunku ukazało 

nieznane wcześniej obramienia zewnętrzne wejścia zachodniego i 

południowego. Odkryto, Ŝe dębowe i bogato profilowane odrzwia, 

niemal takie same jak wewnętrzne obramienia, dowodzą, Ŝe 

pierwotnie wszystkie wejścia do świątyni ozdobione były 

dekoracyjnymi, „dwustronnymi” portalami. Z materiałów źródłowych 
                                                 
28 Jankowski A., Drewniany kościół w Gąsawie, dz. cyt., s. 22. 
29 TamŜe, s. 22 – 23.  
30 TamŜe, s. 23 



 20

wynika, Ŝe drzwi tych portali podobne były do drzwi, które po dziś 

dzień zachowały się w prezbiterium31. 

8. Prezbiterium od strony południowej                 
(fot. J. Mielcarzewicz) 

 

9. Prezbiterium od strony południowej                 
(fot. J. Mielcarzewicz) 

 

Konstrukcja szkieletowa kościoła zachowała większość 

elementów pierwotnych, w tym wszystkie najwaŜniejsze dla funkcji 

nośnej i statyki budowli (słupy naroŜne, oczep, niektóre słupy 

pośrednie, zastrzały, rygle). Dębowe słupy naroŜne ukształtowano 

kątowo, dostosowując do naroŜy ścian wieńcowych, tak by zespolone 

były z węgłem32. Układ elementów szkieletu, rodzaje połączeń oraz 

typ konstrukcyjny naleŜą do tradycji ciesielskiej, wypracowanej w 

późnym średniowieczu, znanym na naszym terenie przynajmniej od 

XV – XVI wieku. 

                                                 
31 Jankowski A., Drewniany kościół w Gąsawie, dz. cyt., s. 23. 
32 TamŜe, s. 24. 
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Konstrukcje więźby nawy i prezbiterium świątyni łączą w 

jednorodnym systemie tak zwane stolce leŜące ze storczykiem ponad 

dolną jętką, w alternacji wiązarów pełnych i niepełnych33. 

Z badań dendrochronologicznych wynika, Ŝe konstrukcja 

zrębowa, szkieletowa oraz dachowa powstały z drzew ściętych w tym 

samym stuleciu, ale w róŜnym odstępie czasu. Najwcześniej ścięto 

drzewa, z których wybudowano ściany wieńcowe. Badania 

dendrochronologiczne dębowych elementów konstrukcji szkieletowej 

dowodzą, Ŝe „odnowiony w 1674 roku kościół nie posiadał jeszcze 

szkieletu, pozostając nadal budowlą zrębową. Szkielet wokół ścian 

oraz więźba powstały pomiędzy rokiem 1697 a 169934. 

 

10. Konstrukcja wschodnia kościoła, (fot. J. Mielcarzewicz) 

Przeprowadzona analiza materiałów źródłowych wyklucza 

raczej moŜliwość powstania więźby i konstrukcji szkieletowej 

                                                 
33 Jankowski A., Drewniany kościół w Gąsawie, dz. cyt., s. 25. 
34 TamŜe, s. 28 



 22

świątyni w XVIII wieku, powstanie zrębu, szkieletu oraz więźby 

datuje się zatem na wiek XVII. 

Równie wielkiego odkrycia dokonano po zdjęciu fragmentów 

tynków we wnętrzu kościoła, kiedy to oczom wszystkich ukazała się 

dobrze zachowana, przepiękna polichromia. 

Wspaniałą malarską dekoracje wnętrza, którą odkryto w 1999 

roku, a odsłonięto spod tynków w latach 2000 – 2002, świątynia 

gąsawska zawdzięcza Kanonikom Regularnym, pod których opieką 

parafia była. Wykonane techniką temperową i klejową malowidła 

pochodzą z czterech róŜnych faz chronologicznych35. Wśród 

odkrytych malowideł dominuje najlepiej zachowana warstwa 

dekoracji z pierwszych lat XVIII wieku, precyzyjnie datowana przez 

samych twórców na lata 1705 – 1706 inskrypcjami, które zostały 

pozostawione w prezbiterium kościoła, nad portalem zakrystii oraz na 

zachodniej ścianie36.  

 

11. Inskrypcja, ściana północna prezbiterium (fot. J. Mielcarzewicz) 

                                                 
35 Jankowski A., Architektura i dekoracja ścienne, dz. cyt., s. 4. 
36 Jankowski A., Kanonicy Regularni z Trzemeszn a treści ideowe nowo odkrytej malarskiej 
dekoracji ściennej drewnianego kościoła w Gąsawie, w: Demokracja i samorządność na Kujawach 
i Pomorzu w dobie nowoŜytnej, Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, T. 
XVIII, s. 183. 
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Ukazały się takŜe przynajmniej dwie pochodzące z XVII wieku 

warstwy oraz warstwa XIX wieczna, powstała na ścianie północnej 

nawy, a będąca skutkiem odnowienia świątyni po dobudowaniu 

murowanej kaplicy Zdebińskich w roku 181737. Siedemnastowieczne 

oraz dziewiętnastowieczne fazy malarskiego wystroju kościoła 

postanowiono udokumentować, zachowując wybrane relikty, 

natomiast jako ekspozycje wytypowano malowidła pochodzące z 

początku wieku XVIII38.  

Ufundowane przez Kanoników Regularnych malowidła 

pochodzące z lat 1705 – 1706 nie tylko eksponują idee religijne, ale 

równieŜ zawierają rozbudowane wątki ukazujące dzieje samego 

zakonu. NaleŜy tutaj zaznaczyć, iŜ konwenty Kanoników Regularnych 

przywiązywały dość wielką wagę do wystroju wnętrza kościołów, 

których byli patronami. 

 

12. Kanonicy Regularni otrzymujący regułę zakonu z rąk św. Augustyna,                

fragment malowidła (fot. J. Mielcarzewicz) 

                                                 
37 Jankowski A., Kanonicy Regularni, dz. cyt., s. 183. 
38 Jankowski A., Architektura i dekoracja ścienne, dz. cyt., s. 5. 
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Nie jest jednak moŜliwe stwierdzenie, kto jest twórcą 

malowideł i czy dekoracje ścienne wykonał malarz cechowy, czy tez 

malarz zakonny. 

Dekoracja malarska została umiejętnie wpisana w strukturę 

architektoniczną świątyni, w układzie strefowym (dwustrefowym w 

nawie i trójstrefowym w prezbiterium)39. Z trójbocznego zamknięcia 

prezbiterium, bocznych partii ściany tęczowej oraz ze środkowej 

części ściany północnej stworzono na całej wysokości spójne 

kompozycyjne tło dla ołtarza głównego i ołtarzy bocznych, 

zwieńczając ściany nawy i prezbiterium florystycznym fryzem. 

Motywami malarskimi przyozdobiono takŜe stropy prezbiterium oraz 

nawy głównej, a takŜe portale, oboknia, gzyms koronujący i belkę 

tęczową40. Obramowane motywami roślinnymi duŜe kompozycje 

obrazowe z motywami figuralnymi, znajdujące się w dolnej strefie i 

zajmujące niemal połowę wysokości ścian, stwarzają wraŜenie 

rozwieszonych gobelinów. W strefie drugiej, pomiędzy otworami 

okiennymi umieszczono na postumentach wizerunki świętych. 

Wyjątek stanowią ściana północna prezbiterium (pozbawiona okien) a 

takŜe zachodnia ściana świątyni, która została przyozdobiona 

motywami muzycznymi. W prezbiterium zaś, strop nad głównym 

ołtarzem przedstawia „rozpostarty” baldachim przypominający 

orientalny namiot41. 

 

 

                                                 
39 Jankowski A., Kanonicy Regularni, dz. cyt., s. 186. 
40 TamŜe, s. 186. 
41 TamŜe, s. 187. 
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13. Namiotowy baldachim; prezbiterium kościoła (fot. J. Mielcarzewicz) 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iŜ postacie obrazów posiadają 

naturalne proporcje a wszystkie motywy kompozycyjne są naturalnej 

wielkości.  

Zawierające treści teologiczne malowidła ścienne, znajdujące 

się we wnętrzach kościołów, wskazując na podstawowe prawdy wiary 

i nauki ewangeliczne, pełniły przede wszystkim funkcję 

katechetyczną, choć niosły ze sobą równieŜ przesłanie dydaktyczno – 

moralizatorskie42. 

W prezbiterium świątyni przedstawiono sceny ilustrujące 

ewangeliczne nauki Jezusa Chrystusa. Na ścianie południowej: „Sąd 

nad Jawnogrzesznicą”, „Grosz czynszowy” oraz „Ostatnią wieczerzę”, 

                                                 
42 Jankowski A., Architektura i dekoracja ścienne, dz. cyt., s. 7. 
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zaś na ścianie północnej: „Ustanowienie prymatu Świętego Piotra” i 

„Chrystusa nauczającego w Świątyni Jerozolimskiej”43.  

 

14. Fragment Sądu Ostatecznego, ściana północna nawy (fot. J. Mielcarzewicz) 

Ponad duŜymi kompozycjami narracyjnymi przedstawiono 

postacie świętych patronów Rzeczypospolitej: świętego Wojciecha – 

patrona Archidiecezji Gnieźnieńskiej i klasztoru w Trzemesznie, 

którego przedstawiono w pontyfikalnym stroju biskupim z palmą 

męczeństwa, świętego Stanisława Kostkę, ukazanego jako młodzieńca 

w sutannie i rokiecie (rodzaj komŜy o wąskich rękawach), z lilią w 

ręku i świętego Kazimierza, ubranego w ksiąŜęcą mitrę i długą, 

czerwoną szubę (okrycie wierzchnie, przewaŜnie długie, zwykle 

podbite futrem; w dawnej Polsce: reprezentacyjny strój magnatów i 

partycjatu) podbitej gronostajowym futrem, z lilią w ręku44. 

Pośród zdobiących prezbiterium malowideł na szczególną 

uwagę zasługują dwie sceny obrazujące dzieje Kanoników 

Regularnych, znajdujące się na północnej ścianie: „Świętego 
                                                 
43 Jankowski A., Kanonicy Regularni, dz. cyt., s. 187 – 189. 
44 TamŜe, s. 189 – 191. 
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Augustyna przyjmującego regułę zakonną z rąk Dzieciątka 

podtrzymywanego przez Najświętszą Maryję Pannę” oraz „Nadanie 

przez świętego Augustyna reguły zakonnej Kanonikom Regularnym”. 

Oba obrazy, ukazujące tradycję zakonu i prezentujące świętego 

Augustyna jako załoŜyciela, naleŜą do zwyczajowo umieszczanych w 

kościołach klasztornych i parafialnych, będących pod patronatem 

Kanoników Regularnych45. 

W najwyŜszej partii ścian prezbiterium rozmieszczono po pięć 

emblematów w kolistych, florystycznych obramieniach, które niemal 

w całości odnoszą się do symboliki biblijnej, a ich treści skupiają się 

na idei zbawczej mocy nauki Jezusa Chrystusa oraz tajemnicy 

Królestwa BoŜego. Emblematy znajdujące się w prezbiterium tworzą 

kompozycyjne i ideowe dopełnienie jednorodnej dekoracji całego 

zamknięcia prezbiterium. Ściany przysłania rozchylana przez dwie 

pary aniołów kotara, która wraz z malowidłem na tej partii stropu 

tworzy motyw namiotowego baldachimu rozpiętego nad głównym 

ołtarzem. WyobraŜenie nawiązuje do biblijnego Namiotu Przybytku, 

Namiotu Spotkania, gdzie w realnej przestrzeni prezbiterium świątyni 

miejsce dawnej Arki Przymierza zajmuje Bóg uobecniony w 

Najświętszym Sakramencie46. 

                                                 
45 Jankowski A., Kanonicy Regularni, dz. cyt., s. 192. 
46 TamŜe, s. 197. 
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15. Prezbiterium kościoła w formie Namiotowego Baldachimu (fot. J. Mielcarzewicz) 

Dach namiotu sąsiaduje na stropie z namalowanym plafonem 

Apoteozy (ubóstwienia) Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie 

Poczętej oraz regularnie rozmieszczonymi wizerunkami 

Ewangelistów. Ukoronowana Najświętsza Maryja Panna jawi się tu 

jako symbol Kościoła, zaś Ewangeliści jako BoŜe słowo47. 

W nawie głównej treści obrazów w dolnej strefie nie są 

jednoznacznie spójne i czytelnie łatwe, wymagają bowiem od 

wiernych głębszego przygotowania teologicznego. Tematy 

kompozycji tej strefy są bardziej róŜnorodne. Na ścianie południowej: 

scena z „Księgi Hioba” oraz „Chrystus z uczniami i Marią 

Magdaleną”, na ścianie północnej: „Sąd Ostateczny” i „Nawrócenie 

                                                 
47 Jankowski A., Kanonicy Regularni, dz. cyt., s. 198. 
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świętego Augustyna”, zaś na ścianie zachodniej dwa obrazy 

poświęcone Ŝyciu patrona kościoła – świętego Mikołaja: „Święty 

Mikołaj ratujący posłów (dowódców) cesarskich” oraz „Śmierć 

świętego Mikołaja”48. 

 

16. Malowidło przedstawiające Hioba, ściana południowa (fot J. Mielcarzewicz) 

Ponad rozbudowanymi scenami południowej i północnej ściany 

nawy głównej dominują wizerunki męczenników 

wczesnochrześcijańskich, tworząc ponadczasową strefę „świętych 

obcowania”. Na ścianie południowej przedstawiono: świętą Barbarę, 

świętego Szczepana, świętego Wawrzyńca i świętego Mikołaja z 

Tolentynu, zaś na ścianie północnej: świętą Katarzynę Aleksadryjską 
                                                 
48 Jankowski A., Kanonicy Regularni, dz. cyt., s. 199. 



 30

oraz świętego Bernarda z Aosty w stroju Kanonika Regularnego49. 

Pod wizerunkami świętych widnieją emblematy mające wymowę 

dydaktyczno – moralizatorską, przywołujące cnoty świętego, 

prezentując go jako wzór chrześcijańskiej doskonałości. 

Treści ideowe strefy „świętych obcowania” uzupełniają 

kompozycje florystyczno – zoomorficzne, które tworzą dwie 

przecinające się gałęzie granatu z owocami, znajdujące się między 

parą ptaków trzymających w swych dziobach owoce czereśni. W 

tradycji sztuki chrześcijańskiej motyw ptaka oznacza duszę i 

zmartwychwstanie, czereśnie wyraŜają dobre uczynki i 

błogosławieństwo, natomiast owoc granatu ukazuje obraz Kościoła, 

będąc jednocześnie symbolem Ŝycia wiecznego i nadziei na 

zmartwychwstanie50. 

Zupełnie inny charakter posiada dekoracja malarska górnej 

strefy ściany tęczowej, zachodniej oraz ponademporowych 

fragmentów ściany południowej i północnej. Przedstawiono tu 

motywy instrumentów, muzykujących postaci oraz wersety z 

„Psalmów”. 

 

 

                                                 
49 Jankowski A., Architektura i dekoracja ścienne, dz. cyt., s. 5. 
50 Jankowski A., Kanonicy Regularni, dz. cyt., s. 211 – 212. 
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17. Instrumenty muzyczne i fragment prospektu organowego, ściana zachodnia                       

(fot. J. Mielcarzewicz) 

W centralnej partii ściany zachodniej, integrując z otworem 

okiennym, umiejętnie zakomponowano prospekt organowy o 

pięciodzielnej szafie, z realistycznie odtworzonymi detalami: 

metalowymi piszczałkami wargowymi i bogatą snycerską 

ornamentyką51. Obok namalowano podwieszone na wstęgach 

instrumentu muzyczne, tworząc w ten sposób zestaw instrumentów 

typowy dla barokowych kapel kościelnych. Kompozycja ta, wraz z 

prospektem organowym uzupełniała rzeczywiste braki muzycznego 

wyposaŜenia kościoła. Motyw muzyczny znajduje swoja kontynuację 

w malowidłach na wschodniej ścianie nawy, gdzie po obu stronach 

łuku tęczowego przedstawiono muzykujących: Dawida – na harfie 

oraz Cecylię – na pozytywie. 

Symbolikę muzyki ukazują takŜe fragmenty Psalmów 

rozmieszczone w ponademporowej partii ściany południowej, 

północnej i zachodniej nawy głównej. Prawdopodobnie psalmy 
                                                 
51 Jankowski A., Architektura i dekoracja ścienne, dz. cyt., s. 6. 
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napisane na ścianach świątyni miały przypominać karty zawierające 

fragmenty Psalmów, które święty Augustyn złoŜony chorobą polecił 

przed swoją śmiercią rozwiesić na ścianach pokoju, by móc je czytać 

do ostatnich chwil Ŝycia52. 

 

 

18. Instrumenty muzyczne oraz fragment Psalmu, ściana zachodnia                                          

(fot. J. Mielcarzewicz) 

 

 

                                                 
52 Jankowski A., Kanonicy Regularni, dz. cyt. s. 214 – 216. 
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19. Święta Cecylia, ściana tęczowa (fot. J. Mielcarzewicz) 

Ostatnimi czasy, podczas wymiany posadzki natrafiono na 

znajdujące się w podziemiu kościoła grzebalne krypty. Murowane i 

sklepione krypty znajdują się pod prezbiterium, nawą główną i 

zakrystią świątyni. Tam składano szczątki kolejnych proboszczów 

gąsawskiej parafii a takŜe członków rodu Zdebińskich, zanim ci 

ostatni nie wybudowali sobie kaplicy grobowej53. 

 

20. Krypty grobowe (fot. J. Mielcarzewicz) 

 
                                                 
53 Jankowski A., Architektura i dekoracja ścienne, dz. cyt., s. 8. 
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Zakończenie 

XVII – wieczny drewniany kościół pod wezwaniem świętego 

Mikołaja w Gąsawie naleŜy do waŜniejszych świadectw dziedzictwa 

kulturowego Pałuk. Obok kościoła w Tarnowie Pałuckim jest 

najstarszą z zachowanych po dziś dzień na Pałukach świątynią 

drewnianą i jedną ze starszych znajdujących się na obszarze 

historycznej Wielkopolski. 

Obecnie świątynia gąsawska skupia swą uwagę przede 

wszystkim ze względu na toczące się prace konserwatorskie. 

Stopniowo kościół parafialny odzyskuje dawną świetność i naleŜne 

mu miejsce w dziejach polskiej sztuki sakralnej. Jest skarbnicą dzieł, 

którą trudno porównywać z wyposaŜeniem jakichś innych 

zachowanych drewnianych świątyń. MoŜna tu odnaleźć późnogotycką 

grupę „UkrzyŜowania”, znajdującą się na belce tęczowej czy teŜ 

wspaniałą chrzcielnicę z wkomponowanymi w nią postaciami 

apostołów. Interesujące są takŜe ołtarze, pochodzące z okresu baroku, 

jak równieŜ siedemnastowieczne i osiemnastowieczne obrazy olejne, 

tworzące ciekawą i wartościową galerię, wśród których na szczególną 

uwagę zasługuje siedemnastowieczny obraz „Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem” ubrany w sukienkę z XVIII wieku, znajdujący się w 

głównym ołtarzu kościoła. W wyposaŜeniu świątyni nie brakuje teŜ 

elementów klasycyzmu i neostyli oraz dzieł dwudziestowiecznych, 

które świadczą o nieustannym rozwoju kościoła i parafii gąsawskiej. 

UwaŜam, iŜ renowacja odkrytych malowideł, którym 

konserwatorzy przywracają ich dawny blask sprawia, Ŝe świątynia 

będąca niegdyś magazynem zboŜowym obecnie przekształca się w 



 35

perłę architektury sakralnej nie tylko w Polsce, ale równieŜ i na 

świecie. 
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 Indeks zdjęć 

1. Kościół pw. Św. Mikołaja w Gąsawie (fot. Ks. R. 

Kwiatkowski) 

2. Kościół w Gąsawie od strony południowo – wschodniej                  

(fot. ks. R. Kwiatkowski) 

3. Zabytkowa chrzcielnica (fot. Ks. R. Kwiatkowski) 

4. Kościół od strony północno – wschodniej, z przybudowaną 

grobową kaplicą Zdebińskich (fot. ks. R. Kwiatkowski) 

5. Ołtarz boczny, ściana północna (fot. J. Mielcarzewicz) 

6. Ołtarz boczny, ściana południowa (fot. J. Mielcarzewicz) 

7. Obraz Matki Boskiej Pocieszenia w ołtarzu głównym           

(fot. A. Łuczak) 

8. Prezbiterium od strony południowej (fot. J. Mielcarzewicz) 

9. Prezbiterium od strony południowej (fot. J. Mielcarzewicz) 

10. Konstrukcja wschodnia kościoła, (fot. J. Mielcarzewicz) 

11. Inskrypcja, ściana północna prezbiterium                               

(fot. J. Mielcarzewicz) 

12. Kanonicy Regularni otrzymujący regułę zakonu z rąk św. 

Augustyna, fragment malowidła (fot. J. Mielcarzewicz) 

13. Namiotowy baldachim; prezbiterium kościoła                       

(fot. J. Mielcarzewicz) 

14. Fragment Sądu Ostatecznego, ściana północna nawy             

(fot. J. Mielcarzewicz) 

15. Prezbiterium kościoła w formie Namiotowego Baldachimu  

(fot. J. Mielcarzewicz) 

16. Malowidło przedstawiające Hioba, ściana południowa           

(fot J. Mielcarzewicz) 
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17.  Instrumenty muzyczne i fragment prospektu organowego, 

ściana zachodnia (fot. J. Mielcarzewicz) 

18.  Instrumenty muzyczne oraz fragment Psalmu, ściana zachodnia            

(fot. J. Mielcarzewicz) 

19.  Święta Cecylia, ściana tęczowa (fot. J. Mielcarzewicz) 

20. Krypty grobowe (fot. J. Mielcarzewicz) 
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