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Pomniki gostyñskiej góry zamkowej
Pomnik Bohaterów Ziemi Gostyñskiej na trwa³e wpisa³ siê w panoramê stolicy powiatu. Niewiele osób wie, ¿e kiedy�
istnia³ w tym miejscu inny obelisk. Dzi� nawet zapomniano kiedy on powsta³.

GRZEGORZ SKORUPSKI

Gostyñska góra zamkowa usy-
pana zosta³a w XIII wieku z pole-
cenia Miko³aja Przedpe³kowica.
Obecnie, je¿eli spytamy mieszkañ-
ców grodu na Kani¹ o to, kto za³o-
¿y³ miasto najczê�ciej pada odpo-
wied�: Przemys³ II. Nie jest to jed-
nak stwierdzenie w pe³ni popraw-
ne. Ów król Polski (wówczas jesz-
cze ksi¹¿ê) nada³ jedynie akt loka-
cji, wyda³ zgodê na za³o¿enie mia-
sta, zreszt¹ wskazuj¹c jako miejsce
do wyboru: dzisiejszy Gostyñ Sta-
ry lub Brzezie. Inicjatorem za³o¿e-
nia nowej osady miejskiej by³ w³a-
�nie Miko³aj Przedpe³kowic.

Za³o¿yciel miasta
Nale¿a³ on do wp³ywowego

rodu £odziów. Ojciec, Przedpe³k
Hugonicz zas³u¿y³ siê zapewne nie-
ma³o dla w³adców wielkopolskich,
jako ¿e piastowa³ on funkcjê kasz-
telana zb¹skiego, poznañskiego
i gnie�nieñskiego. Ród £odziów
by³ za³o¿ycielem m.in. Miejskiej
Górki i Krosna. Oko³o 1253 roku
otrzyma³ stanowisko wojewody po-
znañskiego. Miko³aj równie¿ dos³u-
¿y³ siê wielu godno�ci. Pocz¹tko-
wo pe³ni³ funkcjê podkomorzego
na dworze Boles³awa Pobo¿nego.
Pó�niej jednak zwi¹za³ siê z ksiê-
ciem wielkopolskim Przemys³em
II. W 1275 roku by³ ³owczym,
a dwa lata pó�niej sêdzi¹ ziemi po-
znañskiej. Od oko³o 1285 roku
Miko³aj Przedpe³kowic piastowa³
stanowisko wojewody kaliskiego.
Miko³aj Przedpe³kowic by³ równie¿
za³o¿ycielem m.in. Mosiny i Koby-
lina. Zmar³ 8 czerwca 1305 roku.

Góra i zamek
Na usypanej prawdopodobnie

z polecenia Miko³aja Przedpe³ko-
wica górze sta³ zamek. W wydawa-
nym w po³owie XIX wieku Prze-
gl¹dzie Wielkopolskim znalaz³a siê
notatka dotycz¹ca wykopalisk ar-
cheologicznych w tym miejscu.
Mia³o siê tutaj znajdowaæ wczesno-
�redniowieczne sto¿kowate grodzi-
sko. Wydobyto �skorupy szare
i kawa³ki stopionego szk³a�. We-
d³ug Dziennika Poznañskiego
z marca 1867 roku, na dowód ist-
nienia tam kiedy� zamku
�(...) �wiadcz¹, prócz pisemnych
dokumentów, murowane w niej
sklepy rêk¹ ludzk¹ dotychczas nie-
naruszone�. Wed³ug innej relacji
z 1832 roku znajdowa³y siê jeszcze
na górze �g³êbokie rozdo³y�, w któ-
ry znajdowano za�niedzia³e tynfy,
czyli srebrno-miedziane monety.
Czêsto jednak w tym miejscu za-
miast dawnych monet wydobywa-
no: �spróchnia³e g³owy trupie�.
Czy¿by i tutaj chowano zmar³ych?
Byæ mo¿e o zamek toczy³y siê wal-
ki i ostatecznie zniszczony zosta³

w wyniku starcia wojsk?
Wed³ug relacji jednego z miesz-

kañców Gostynia, jeszcze w latach
sze�ædziesi¹tych na strychu ratusza
znajdowa³y siê niemieckie doku-
menty z czasów wojny dotycz¹ce
przeprowadzanych w czasie okupa-
cji wykopalisk na górze. Na zdjê-
ciach widaæ by³o wykopy od stro-
ny ulicy Wolno�ci. Niestety, nie-
miecka dokumentacja zaginê³a.

Pomnik Miko³aja
Przedpe³kowica

Na zdjêciach góry zamkowej
z okresu miêdzywojennego widaæ,
¿e na jej szczycie sta³ pomnik. Po-
�wiecony by³ on za³o¿ycielowi mia-
sta Miko³ajowi Przedpe³kowicowi.
Pomnik mia³ oko³o 7 metrów wy-
soko�ci i zakoñczony by³ krzy¿em.
Mo¿na te¿ zauwa¿yæ otaczaj¹cy go,
niski p³ot. Pomnik mia³ trzy �cia-
ny, na jednej z nich by³ wizerunek
Chrystusa, byæ mo¿e dlatego te¿
nazywano go równie¿ Pomnikiem
Serca Jezusowego. Nie uda³o siê
ustaliæ co znajdowa³o siê na pozo-
sta³ych dwóch �cianach.

Kiedy zbudowano
pomnik?

W �ród³ach brak informacji na
temat budowy pomnika. Na pewno
nie istnia³ on jeszcze w po³owie
XIX wieku, gdy¿ w relacjach z tego
okresu nie pojawia siê nic na jego
temat. W 1929 roku natomiast znaj-
duje siê on ju¿ na zdjêciach. Kiedy
wiêc powsta³? Jako datê jego po-
wstania wskazywano najczê�ciej
lata dwudzieste XX wieku. Wyda-
je mi siê jednak, ¿e datê powstania
pomnika na górze zamkowej nale-
¿y przesun¹æ o kilka lub kilkana-
�cie lat wstecz.

Budowa pomnika za³o¿yciela
miasta musia³a byæ czym� bardzo
wa¿nym dla spo³eczeñstwa. Praw-
dopodobnie dokonano jej ze �rod-
ków zebranych od darczyñców, bo
kasa miejska w pierwszych latach
po odzyskaniu niepodleg³o�ci �wie-
ci³a pustkami. Zreszt¹, skoro na
Pomnik Serca Jezusowego, powsta-
³y w 1929 roku zbierano �cegie³-
ki�, a by³ to przecie¿ tak¿e dowód

wdziêczno�ci za odzyskanie nie-
podleg³o�ci po latach zaborów,
wydaje siê w¹tpliwe by pomnik na
górze móg³ byæ finansowany z kasy
miejskiej. W Orêdowniku Gostyñ-
skim, prasie lokalnej z okresu miê-
dzywojennego nie ma ¿adnej
wzmianki o sk³adkach na rzecz bu-
dowli na cze�æ za³o¿yciela miasta.
Natomiast w 1929 takich apeli na
rzecz budowy pomnika na rynku
jest mnóstwo. Wydaje siê wiêc, ¿e
móg³ on powstaæ jeszcze przed
pierwsz¹ wojn¹ �wiatow¹. Byæ
mo¿e stanowi³ on dla gostyniaków
symbol walki o polsko�æ. Dlatego
te¿ z jednej strony by³ to pomnik
za³o¿yciela miasta, a z drugiej pod-
kre�la³ katolicyzm mieszkañców
grodu na Kani¹ wobec protestanc-
kich zaborców. Byæ mo¿e tak te¿
zosta³ odebrany przez okupantów
niemieckich i dlatego, tak jak do-
wód wdziêczno�ci gostyniaków za
odzyskanie niepodleg³o�ci - Po-
mnik Serca Jezusowego na Rynku,
zosta³ usuniêty.

Zniszczony noc¹...
Wed³ug ustnych relacji miesz-

kañców Gostynia, oba pomniki zo-
sta³y zniszczone tej samej nocy
przez hitlerowskich okupantów.
Do�æ d³ugo jednak nikt nie potrafi³
podaæ konkretnej daty tego czynu.
Dopiero w 1999 roku wpad³a mi
w rêce ksi¹¿ka Czes³awa £uczaka
�Dzieñ po dniu w okupowanej
Wielkopolsce i Ziemi Lubuskiej�.
Na podstawie niemieckiej prasy
autor przedstawi³ w niej faktogra-
ficzny zapis okupacji naszych tere-
nów. Tam te¿ znalaz³em informa-
cjê, ¿e aktu zniszczenia pomnika
Serca Jezusowego na gostyñskim
Rynku dokonano w nocy z 10 na
11 maja 1940 roku. Wynika z niej,
¿e tej samej nocy zniszczeniu uleg³
pomnik na górze zamkowej.

Zamiast Miko³aja
Przedpe³kowica - PPR i
PZPR

Po wojnie obydwóch pomni-
ków nie odbudowano. W³adze nie
chcia³y wspieraæ ¿adnych przeja-
wów kultu religijnego, a i byæ mo¿e

sam Przedpe³kowic, jako mo¿ny
nie odpowiada³ �jedynej s³usznej
my�li� politycznej. W latach sie-
demdziesi¹tych przeprowadzono
�remont� góry. Bez pokuszenia siê
o podjecie prac archeologicznych
zmieniono jej kszta³t, podwy¿sza-
j¹c i jednocze�nie, poprzez wlanie
betonu, zapobiegaj¹c osuwaniu siê
ziemi. W 1974 roku na górze zam-
kowej stan¹³ pomnik. Nie mia³ on
jednak nic wspólnego ze swoim po-
przednikiem. Pomnik Bohaterów
Ziemi Gostyñskiej mia³ byæ po-
�wiêcony �Bohaterom walcz¹cym
z faszyzmem w latach 1939 -1945�.
Napis taki znajdowa³ siê od frontu
pomnika. Du¿o wiêkszy jednak na-
pis widnia³ jego lewej stronie. Wiel-
kie litery: �PPR� oraz �PZPR� jed-
noznacznie wskazywa³y na czyj¹
cze�æ wzniesiono pomnik. Co
wspólnego mia³a walka z faszy-
zmem z PPR i PZPR? Byæ mo¿e
pod tym pojêciem, twórcy pomni-
ka rozumieli krwaw¹ rozprawê
w³adz komunistycznych z ¿o³nie-
rzami Armii Krajowej czy Narodo-
wych Si³ Zbrojnych, uznanych
przecie¿ przez powojenne w³adze
�socjalistyczne� za faszystów i �za-
plutych kar³ów� zachodnich impe-
rialistów.

I znowu zagadki...
Powojenny pomnik na górze

zamkowej równie¿ funkcjonowa³
pod inn¹ nazw¹: Pomnika XXX-le-
cia PRL. Na jednej ze �cian znaj-
dowa³ siê napis: �Spo³eczeñstwo
ziemi gostyñskiej w XXX-lecie
PRL�. Wnioskowaæ z tego nale¿a-
³o, ¿e gostyniacy ufundowali go
w drodze zbiórki pieniê¿nej.
W 1989 roku spraw¹ wyja�nienia
okoliczno�ci powstania inicjatywy
budowy pomnika na górze zaj¹³ siê
Stanis³aw Szymañski, ¿o³nierz AK.
Niestety sekretarz Komitetu Miej-
sko-Gminnego PZPR w Gostyniu,
Witold Przygodzki, nie potrafi³
udzieliæ informacji na temat sk³a-
du osobowego komitetu budowy

pomnika. �Poniewa¿ dokumenty
przekazywane s¹ do archiwum co
2 lata, nie orientujemy siê czy mog¹
znajdowaæ siê w Poznaniu czy te¿
we Wschowie� - czytamy w pi�mie
z 28 grudnia 1989 roku. Szymañ-
skiemu uda³o siê jednak uzyskaæ
odpowied� z UMiG, ¿e �Komitet
Budowy Pomnika XXX-lecia na
Górze Zamkowej w Gostyniu� ofi-
cjalnie nigdy nie zosta³ powo³any!
Ca³o�ci¹ kierowa³ sekretarz komi-
tetu PZPR Kazimierz Zgo³a, zastê-
powa³ go Jerzy Pietrula, natomiast
�z ramienia� Urzêdu Miejskiego
zajmowali siê budow¹ Henryk An-
drzejewski i Marian Zieliñski. Na
czym wiêc polega³ udzia³ w budo-
wie spo³eczno�ci gostyñskiej?

Lata 90 -orze³ w koronie
Ju¿ 5 maja 1989 roku Stanis³aw

Szymañski zwróci³ siê do Zarz¹du
Ko³a ZBOiW w Gostyniu, z wnio-
skiem o zmianê wygl¹du pomnika.
- Nieprawnie figuruj¹ tam napisy,
które nie maj¹ nic wspólnego z czy-
nem zbrojnym tj. PPR i PZPR. Wo-
bec tego uwa¿am, ¿e nale¿y poczy-
niæ starania o usuniecie tych¿e na-
pisów - czytamy w jego pi�mie.
W dniu 21 kwietnia 1990 r. z po-
mnika na górze zamkowej znik³y
napisy �PPR� i �PZPR�, natomiast
orze³ uzyska³ koronê.

Pomnik dzi�
Dzi� pomnik na górze zamko-

wej po�wiecony jest Bohaterom
Ziemi Gostyñskiej, ofiarom fa-
szyzmu i stalinizmu, powstañ-
com, wszystkim poleg³ym w wal-
kach o niepodleg³¹ ojczyznê.
Wa¿ne jest jednak pamiêtaæ, by
wymieniaj¹c datê powstania po-
mnika -1974 r., wyja�niæ, ¿e
wówczas mia³ on zupe³nie inny
charakter. Inaczej mo¿e docho-
dziæ do nieporozumieñ i niejasno-
�ci (szczególnie u m³odego poko-
lenia), ¿e w latach Edwarda Gier-
ka stawiano pomniki ofiarom sta-
linizmu.

NA SZCZYCIE góry zamkowej sta³ pomnik po�wiêcony za³o¿ycielowi miasta


