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i n f o r m a c j e

Kiedy zapytamy starych miesz-
kañców Gostynia o Górê Zamko-
w¹, wspominaj¹, ¿e kiedy� straszy³a
na niej tajemnicza dama. Dzi�
wzniesienie to, kojarzy nam siê
przewa¿nie z capstrzykami z oka-
zji �wi¹t pañstwowych. Kiedy� jed-
nak spe³nia³o ono zupe³nie inn¹
rolê.

Legenda o duszach potêpionych
i szatañskich praktykach

Na górze zwanej zamkow¹ sta³
okaza³y zamek rodu Przedpe³ków
de Wezenborgów. Ród ten zas³u¿o-
ny dla Polski i Ko�cio³a doczeka³
siê jednak ingerencji szatañskiej.
W czasach, gdy w³a�cicielem mia-
sta by³ Jan Gostyñski, cz³owiek bar-
dzo okrutny, zaczê³o dziaæ siê �le.
Do szczególnego nasilenia siê prak-

tyk diabelskich dosz³o podczas rz¹-
dów jego syna Jana oraz ¿ony Anny
ze Zborowskich. Oboje ma³¿onko-
wie stali siê s³ugami szatana.
W ksiê¿ycowym blasku, zlatywa³y
siê do zamku rzesze diab³ów na
�orgie rozpustne i blu�niercze�.
Pewnej nocy Jan, wraz z pijanymi
kompanami postanowi³ zaj¹æ ko-
�ció³ farny. Gdy jednak podje¿d¿a-
li ju¿ do fary, sta³ siê cud. W ko-
�ciele poja�nia³o, a organy zagra³y
�Bogurodzicê�. Drzwi otwar³y siê,
a naprzeciw bandy napastników
wyszed³ upiór, duch w ca³unie gro-
bowym � brat Jana � Miko³aj. Prze-
ra¿eni napastnicy uciekli w pop³o-
chu. Nie powstrzyma³o ich to jed-
nak przed innym �wiêtokradztwem.
Pewnej nocy najechali oni ko�ció³
Matki Bo¿ej na �wiêtej Górze. Po-
noæ szczególnym zacietrzewieniem
i heretyckim fanatyzmem, wykaza-
³a siê ¿ona Jana � Anna. Rozkaza³a
ona figurkê Matki Boskiej Bolesnej
por¹baæ. Mimo jednak u¿ycia sza-
bli, toporów, a nawet ognia, figur-
ka pozosta³a nienaruszona. Wów-
czas to, mocno wzburzona niepo-
wodzeniem Anna, wrzuci³a figur-
kê do studni, któr¹ nastêpnie pole-
ci³a zasypaæ ziemi¹. Niecne uczyn-
ki Jana i Anny Gostyñskich spro-
wadzi³y wreszcie na nich karê.
Pewnego dnia, w samo po³udnie,
niebo pociemnia³o, a nad zamkiem
zaleg³a noc. Rozleg³ siê grzmot gro-
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Czy noc¹ z gostyñskiej Góry Zamkowej dochodz¹ jêki i szlochy? Czy mo¿na zauwa¿yæ czasem ciê¿ki dym unosz¹cy siê nad gór¹?

Sk¹d wziê³y siê podania dotycz¹ce tego wzniesienia?

mu, góra rozwar³a siê, a zamek za-
pad³ siê w jej wnêtrzu. Od tej pory
s³ychaæ czasami szlochy i jêki do-
bywaj¹ce siê z wnêtrza gostyñskie-
go kopca. Ponoæ zdarza siê tak¿e,
¿e pojawia siê nad tym miejscem
ciemny dym.

Tyle legenda. Czy zosta³a ca³-
kowicie wymy�lona? Co zdarzy³o
siê w ko�ciele farnym? Czy zamek
na górze naprawdê istnia³? Aby wy-
ja�niæ te wszystkie w¹tpliwo�ci na-
le¿y odwo³aæ siê do najdawniejszej
historii Gostynia.

W³a�ciciel i twórca miasta
W³a�cicielem terenów Gostynia

w �redniowieczu by³ Miko³aj
Przedpe³kowic, z rodu £odziów,
syn wojewody poznañskiego.
Z nieznanych przyczyn postanowi³

on zmieniæ swój dotychczasowy
gród warowny ( prawdopodobnie
dzisiejszy Gostyñ Stary) na inny.
Byæ mo¿e osuszaj¹ce siê stopnio-
wo bagna, przesta³y spe³niaæ swo-
j¹ funkcjê obronn¹. Na pro�bê Mi-
ko³aja, ksi¹¿ê Wielkopolski Prze-
mys³ II 1 kwietnia 1278 roku nada³
prawa miejskie osadzie, pozosta-
wiaj¹c wybór miejsca (Gostyñ lub
Brzezie) w³a�cicielowi. Miko³aj
Przedpe³kowic wybra³ jednak zu-
pe³nie inne miejsce: dotychczas nie-
zamieszkane, po³o¿one nad �rodko-
w¹ Kani¹, ograniczone z jednej
strony rzek¹ z drugiej natomiast
szlakiem Poznañ - �rem � Krobia -
Wroc³aw. Starorzecze Kani stwa-
rza³o tu doskona³e warunki obron-
ne. Nowe miasto przyjê³o nazwê
dawnej osady Miko³aja, któr¹ teraz
w odró¿nieniu zaczêto nazywaæ
Gostyñ Stary. Obok terenów miej-
skich wzniesiony zosta³ zamek w³a-
�ciciela, oddzielony jedn¹ z odnóg
Kani.

Zamek?
Jak móg³ wygl¹daæ ów zamek?

Niektórzy pow¹tpiewaj¹ w sam fakt
jego istnienia na górze. Wskazuj¹
przy tym na brak jakichkolwiek
pozosta³o�ci budowli. Prac arche-
ologicznych na tym terenie nie
przeprowadzano od kilkudziesiêciu
lat. Jednak sporo faktów przema-
wia za tez¹, ¿e na wzgórzu znajdo-

wa³ siê niegdy� zamek. Prawdopo-
dobnie w okresie piastowskim  by³
on drewniany, trudno wiêc wyma-
gaæ dowodów w postaci znalezisk
pozosta³o�ci tej budowli. O istnie-
niu budynku pe³ni¹cego rolê zam-
ku, zdaje siê tak¿e mówiæ nazwa
pobliskiej ulicy: Zamkowa. Okre-
�lenie budowli znajduj¹cej siê na
wzgórzu mianem �zamek� funkcjo-
nuje zarówno w opracowaniach hi-
storycznych jak i przekazach ludo-
wych (historycy podchodz¹ dzi� do
tego ostatniego rodzaju �ród³a
z coraz wiêkszym szacunkiem).

Historia herezji w Gostyniu
W gostyñskiej legendzie istnie-

je sporo faktów potwierdzonych
historycznie. Wiek XVI przyniós³
reformacjê. Nowe wyznania prote-
stanckie: kalwinizm i luteranizm,
znalaz³y zwolenników tak¿e w gro-
dzie nad Kani¹. Szczególnymi
wzglêdami cieszyli siê luteranie
i bracia czescy w czasach, gdy Go-
styñ by³ w rêku Miko³aja i Jana
Gostyñskich. Zw³aszcza ten ostat-
ni uchodzi³ za �wojuj¹cego� here-
tyka i przywódcê wielkopolskich
innowierców. Jego ¿ona, Anna po-
chodzi³a ze znanej rodziny kalwiñ-
skiej Zborowskich. Jako w³a�ciciel
miasta wypêdzi³ z fary katolickich
ksiê¿y, a ko�ció³ przeszed³ w rêce
protestantów. 15 czerwca 1565
roku Jan Gostyñski zorganizowa³
w gostyñskiej Farze, s³awny na ca³¹
Polskê, zjazd ró¿nowierców, który
mia³ doprowadziæ do ugody pomiê-
dzy od³amami chrze�cijañstwa.
Brat Jana, Miko³aj przez d³u¿szy
czas pozostawa³ po stronie prote-
stantów. Jednak pod wp³ywem
¿ony powróci³ na ³ono ko�cio³a ka-
tolickiego. Miko³aj przywróci³ ksiê-
¿y katolickich w gostyñskiej farze,
co spowodowa³o konflikt z Janem.
Gdy ten na czele gostyñskich pro-
testantów próbowa³ odbiæ ko�ció³,
brat przywita³ go w drzwiach, ubra-
ny w ca³un pogrzebowy, z go³¹ sza-
bl¹. Zdesperowany Miko³aj, stwier-
dzi³, ¿e broniæ bêdzie ko�cio³a, a¿
do �mierci. Jan Gostyñski postano-
wi³ nie dopu�ciæ do przelewu brat-
niej krwi i odst¹pi³ od zamiaru za-
jêcia fary. Poniewa¿ ko�ció³ na
�wiêtej Górze ju¿ nie funkcjonowa³
(w dobie reformacji dotychczaso-
wy ko�ció³ek zamieniono na cegiel-
nie, a plany bazyliki, jeszcze nie po-
wsta³y), Jan zaj¹³ mieszcz¹cy siê
przy obecnej ulicy 1�go Maja
(skrzy¿owanie z Kacz¹), ko�ció³
�wiêtego Ducha. Tu jako cieka-
wostkê warto przytoczyæ perypetie
zwi¹zane z odzyskaniem tego gma-
chu przez katolików. Po �mierci
Jana, jego ¿ona Anna uparcie od-
mawia³a oddania ko�cio³a. Aby
zniechêciæ luterañskiego kap³ana
do odprawiania nabo¿eñstw, jego
przeciwnicy posunêli siê do... pod-

pi³owania ambony! Kiedy duchow-
ny protestancki wszed³ na kazalni-
cê, by w dzieñ Wielkanocy przemó-
wiæ do wiernych, po paru s³owach
run¹³ w dó³ razem z ambon¹! Do-
piero jednak wygrany proces umo¿-
liwi³ odzyskanie ko�cio³a �wiête-
go Ducha przez katolików.

Pewne fakty przytoczone w le-

gendzie potwierdzaj¹ siê czê�cio-
wo. Oczywi�cie w¹tpiæ nale¿y
w satanistyczne praktyki Jana
i Anny Gostyñskich. Czy jednak
w tym okresie istnia³ jeszcze na gó-
rze zamek i w jakich okoliczno-
�ciach zosta³ zniszczony?

Dziwne wzgórze
Miejsce zwane Gór¹ Zamkow¹

jest tworem sztucznym. Nie po-
wsta³o ono w sposób naturalny �
zosta³o usypane. Wydaje siê, wiêc
bardzo prawdopodobne, ¿e wzgó-
rze zosta³o stworzone by podwy¿-
szyæ walory obronne znajduj¹cej siê
na nim budowli. Poddani musieli

wznosiæ kopiec, byæ mo¿e na ba-
zie istniej¹cego niewielkiego
wzniesienia. Niegdy� gostyñska
góra wygl¹da³a zreszt¹ inaczej ni¿
w dniu dzisiejszym. A¿ do lat sie-
demdziesi¹tych (postawienie po-
mnika ofiar faszyzmu) Góra Zam-
kowa osuwa³a siê stopniowo. Wów-
czas to, aby zapobiec temu proce-

sowi zalano czê�æ wnêtrza wzgó-
rza betonem. Niestety nie przepro-
wadzono przy okazji prac badaw-
czych. Dlatego trudno dzi� okre�liæ,
jaki góra mia³a wygl¹d w wiekach
�rednich. Brakuje materia³ów topo-
graficznych pomagaj¹cych okre�liæ
jej wysoko�æ czy �rednicê szczytu.
W porównaniu do okresu przedwo-
jennego, dzisiejsza Góra Zamkowa
jest wy¿sza i smuklejsza. 70 lat
temu kopiec by³ wzniesieniem siê-
gaj¹cym wysokiego drzewa, ze
sp³aszczonym szczytem. Przed wy-
buchem wojny na wzniesieniu tym
sta³ ponad 7 metrowy pomnik ku
czci Chrystusa i zarazem ku pamiê-
ci za³o¿yciela miasta Miko³aja
Przedpe³kowica (Przedpe³ka). Pro-
jekt architektoniczny obiektu na
Górze Zamkowej wykona³ Roger
S³awski. Pomnik posiada³ trzy �cia-
ny. Dzi� trudno dok³adnie okre�liæ,
co siê na nich znajdowa³o. Z zacho-
wanych zdjêæ widaæ, obraz przed-
stawiaj¹cy Chrystusa na jednej ze
�cian, na drugiej natomiast tablicê
z trudnym do odczytania napisem.
Pomnik ten, podobnie jak figurê
Chrystusa na rynku zniszczyli hi-
tlerowcy.

Góra pytañ?
Pozosta³o wiele pytañ dotycz¹-

cych gostyñskiej góry. Niewiado-
mo nadal, kiedy i z jakiego powo-
du usypano kopiec. Byæ mo¿e
w celu obronnym, a byæ mo¿e zwi¹-
zane to by³o z jakim� pogañskim
kultem. Skoro jednak teren ten za-
siedlony zosta³ dopiero w drugiej
po³owie XII wieku, w 300 lat po
przejêciu chrztu, ta ostania teoria
wydaje siê nie do utrzymania. War-
to jednak pamiêtaæ, ¿e w 1910 roku,
podczas prac archeologicznych na
�wiêtej Górze odkryto cmentarz
z grobami cia³opalnymi. Prawdopo-

dobnie miejsce to by³o o�rodkiem
pogañskiego kultu, przed przyjê-
ciem przez Polskê chrze�cijañstwa.
Brak równie¿ danych dotycz¹cych
zamku - daty powstania, wygl¹du
i przyczyny zniszczenia. Byæ mo¿e
kiedy� uda siê znale�æ odpowiedzi
przynajmniej na czê�æ pytañ.

GRZEGORZ SKORUPSKI

Góra Zamkowa w okresie miêdzywojennym.

Pomnik na górze.

Jeszcze 50 lat temu szczyt góry by³ bardziej p³aski.


