
    Poznajemy zabytki naszego regionu - kościół w Grębieniu.

     Jesteśmy nauczycielkami w szkole podstawowej, w niewielkiej wsi
 województwa łódzkiego. Ze względu na rolniczy charakter naszego
regionu, społeczeństwo jest niezbyt bogate. Z tego też powodu dzieci,
mimo chęci, nie mogą zbyt często uczestniczyć w wycieczkach
krajoznawczo-turystycznych po naszym kraju. Postanowiłyśmy
podjąć działania, które nie wiązałyby się z kosztami finansowymi
a pozwoliły uczniom dostrzec, że w najbliższej okolicy też są miejsca
warte zobaczenia. Ponieważ zarówno u nas jak i w sąsiednich
miejscowościach znajdują się zabytki architektury świeckiej
i sakralnej, zaczęłyśmy organizować wycieczki piesze i rowerowe.
Najważniejszym celem było zwrócenie uwagi dzieci na zabytek,
który jest w naszej wsi – drewniany kościół. Większość mieszkańców
traktuje go jako miejsce niedzielnych mszy św. Nie zwracają uwagi na
ciekawą architekturę, piękny wystrój wnętrza, nie znają jego historii.
Wybrałyśmy się z uczniami kilkakrotnie na wycieczki do kościoła.
Za każdym razem dzieci poznawały coś innego. Miały możliwość
obserwacji prac wykopaliskowych prowadzonych przez archeologów
wokół kościoła, prac konserwatorskich wewnątrz świątyni, poznały
jego historię. Ponadto wykonywały szkice kościoła, by następnie
tworzyć prace plastyczne i uczestniczyć w konkursach np. „Urocze
zakątki naszego regionu”, „I my na pewno spodobamy się Unii
Europejskiej”, „Nasz region”, „Moja okolica”, zdobywając nagrody
i wyróżnienia. Prace dzieci przedstawiające naszą „perełkę”
architektury postanowiłyśmy pokazać społeczeństwu. Posłużyły one
do zaprojektowania szaty graficznej kalendarzyków na 2004 rok, które
uczniowie rozprowadzili wśród znajomych.
Aby zachęcić do zwiedzenia naszego kościoła krótko go opiszemy.

Kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej został wybudowany około
1500 roku, z drzewa modrzewiowego, w charakterystycznym dla tego
regionu stylu wieluńskim. Pierwotna konstrukcja kościoła,  jest bardzo
ciekawa, ponieważ został on zbudowany bez użycia gwoździ.



 O niepowtarzalnym uroku tej budowli decyduje nie tylko jej wygląd
zewnętrzny i wiek, ale również walory artystyczne
i budowlane. Z oryginalnym kształtem architektonicznym tego
kościoła idzie w parze bogaty wystrój wnętrza, cenne rzeźby i obrazy.
 Jest w nim piękna polichromia wykonana na przełomie 1520 – 1530
roku. Szczególnie dobrze zachowała się  na suficie. Na ścianach
prezbiterium i nawy, w dwóch  pasach  są sceny z Męki Pańskiej,
ornament roślinny i arkadowy; na stronie prezbiterium wizerunek
Świętej Trójcy, herb Poraj i Leliwa – całość otoczona  malowanymi
kasetonami z rozetami; na stropie nawy Zaśnięcie Matki Boskiej;
święta Anna Samotrzańska, święta Jadwiga Śląska, Orzeł Polski
(legendy głoszą, że ludzie podczas zaborów przyjeżdżali do kościoła
w Grębieniu, aby chociaż popatrzeć na orła i przypomnieć sobie swoje
ojczyste godło), grajkowie: dworski i plebejski, herby Korab,
Jastrzębiec i tarcza cechowa – całość na tle ornamentów  roślinno –
kwiatowych.                       
Prócz pięknego malarstwa są jeszcze rzeźby. Jedną z nich jest Tron
Łaski- rzeźba wysokości 87 cm., wykonana z drewna lipowego,
wyklejona fragmentarycznie płótnem z polichromią temperową na
zaprawie kredowej,  przedstawiająca postać Boga Ojca siedzącego
na ławie. Nad Bogiem Ojcem umieszczona zapewne była  Gołębica –
symbol Ducha Świętego.  Widoczne są ślady po koronie – tiarze.
Po obu stronach, we wnętrzu kościoła są dwa drewniane ołtarze,
ufundowane przez mieszkańców wsi żyjących w XVII wieku.



Jeden ołtarz przedstawia Czarną Madonnę z dzieciątkiem, z bardzo
widocznymi szramami na twarzy. Drugi ołtarz  przedstawia świętą
Jadwigę  Śląską.
Jednak na szczególną uwagę  zasługuje ołtarz  główny,
trójskrzydłowy, przypominający  otwartą  szafę ( widoczny
na zdjęciu ). Na centralnym miejscu jest figura Matki Boskiej
z Dzieciątkiem, po prawej jej stronie święta Barbara, a po lewej
święty Mikołaj. Wszystkie te rzeźby są wykonane z drewna i pięknie
pozłacane. Na prawym skrzydle jest malowidło przedstawiające
św. Jadwigę Śląską, a na lewym Pana Jezusa.

Widok ogólny na prezbiterium

Podobno ołtarz ten przywieźli żołnierze po bitwie stoczonej
z księciem szwedzkim Maksymilianem pod Byczyną. Przywieźli oni
również ciało swojego dowódcy Chałupki, który został pochowany
prawdopodobnie koło kościoła, gdzie był niegdyś cmentarz. Podczas
prac archeologicznych odkopano 11 szkieletów ludzkich leżących
wiankiem obok siebie. Być może byli to żołnierze.



Innym bardzo ważnym zabytkiem jest obraz przedstawiający Trójcę
Świętą. Bóg Ojciec i Pan Jezus siedzą obok siebie, a nad nimi Duch
Święty w postaci Gołębicy.
Przy wejściu na plac kościelny, po lewej stronie, jest nowa, drewniana
dzwonnica, a w niej 2 dzwony, odlane w 1937 roku. Dzięki
bohaterskiej postawie jednego  z mieszkańców wsi, nie zostały
zabrane przez Niemców i przetopione na armaty. Plac kościelny został
ostatnio ogrodzony nowym, drewnianym płotem.
Prace konserwacyjne kościoła prowadzone były już w latach 1952 –
1958. Polegały one na walce z kornikami. W następnych latach, na
koszt mieszkańców pokryto dach nowymi gontami, założono
piorunochrony i doprowadzono światło oraz nagłośnienie.
Dzięki temu, że kościół  został wpisany do Katalogu Zabytków Sztuki
w Polsce, Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Krajowy  Konserwator
Zabytków przeznaczyli na renowację kościoła dużą sumę pieniędzy.
Prace trwały trzy lata. Zostały zakończone jesienią 2002 roku.
Zrobiono drewnianą elewację budynku, ściany szalowane
z listwowaniem, nowe podwaliny, nową  konstrukcję dachową, którą
pokryto  gontami. Wieżyczkę na sygnaturkę pokryto blachą.
Wewnątrz kościoła założono nową podłogę, zrobiono ławki, artyści
odnowili boczne ołtarze,  malarstwo ścienne i łuki drzwiowe.
Świątynia ta jest swoistą perłą architektury drewnianej. Zachęcamy
gorąco wszystkich do jej obejrzenia, bo niewątpliwie jest tego warta.
Szczególnie teraz, po renowacji wygląda przepięknie.
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