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odniosła pożądane rezultaty w momencie, gdy doszło w W artkowicach do ogólnej 
dyskusji w sprawie translokacji. Spraw a została przegłosowana, zwyciężył zdrowy 
rozsądek. A kceptacja naszych zam iarów przez większość społeczeństw a z W artkowic 
była istotnym m om entem  w powodzeniu translokacji kościoła.

Początkowo, z braku środków, nie zanosiło się na podjęcie prac rozbiórkowych 
w 1997 roku. Jednak w październiku otrzym aliśm y od W ojewody Poznańskiego w ia
domość, że otrzym aliśm y środki na translokację kościoła do Dziekanow ic. Przyspie
szyliśm y załatwianie spraw formalnych związanych z przeniesieniem , które rozpoczęto 
jeszcze w 1996 roku. Do pracy rozbiórkowej przygotowano odpowiednie służby m u
zealne, sprzęt i środki transportowe. Demontaż, zabezpieczenie i przewóz wyposażenia 
kościoła oraz pom ocnicze prace dokum entacyjne wykonali pracownicy M uzeum  Pier
wszych Piastów na Lednicy. Prace rozbiórkowe bryły kościoła prowadziła firm a bu
dowlana Józefa Paczki z Nowego Targu.

Mimo, że do prac rozbiórkowych przystąpiono dopiero 15 listopada, to dzięki 
dobrej atm osferze i współpracy również części parafian i ks. proboszcza Józefa Nikła 
oraz dużemu zaangażowaniu w szystkich pracujących w W artkowicach, rozbiórka prze
biegała bardzo sprawnie i została zakończona 15 grudnia 1997 roku. Ostatnim etapem 
było gruntowne sprzątanie terenu po rozbiórce i wówczas dokonano otwarcia, celem 
sprawdzenia, grobowca m urowanego zlokalizowanego pod podłogą na wysokości luku 
tęczowego prezbiterium. W yjęto z grobu tabliczkę z nazwiskiem  wojewody m azo
wieckiego Bogum iła hr. Załuskiego, w łaściciela pobliskiego m ajątku Gostkowa. W  gro
bowcu były dwa pochówki. Grobu nie eksplorowano. Zasypano jego  w nętrze czystym  
piaskiem  i wyrównano teren.

Jednocześnie w Dziekanow icach brygada budowlana w M uzeum  w ykonała funda
menty pod przyszły kościół. Pragniem y ten wspaniały zabytek polskiego baroku, re
prezentujący typowo w iejską architekturę sakralną, udostępnić zw iedzającym  w Jubi
leuszowym  roku 2000, roku zaczynającego III tysiąclecie chrześcijaństwa.
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Ryc. 2. Prezbiterium kościoła w Wartkowicach 
Abb. 2. Presbyterium der Kirche in Wartkowice

Ryc. 1. Kościół w Wartkowicach rok przed rozbiórką (1996)
Abb. I . Kirche in Wartkowice ein Jahr vor der Demontage (1996)



Ryc. 3. Widok na organy z 1894 roku 
Abb. 3. Ansicht auf die Orgel aus 1894

Ryc. 4. Obraz św. 
Anny Samotrzeciej 
w ołtarzu głównym 
Abb. 4. Bild der 
Heiligen Anna 
im Hauptaltar




