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MUROWANA GOkLINA

O kPICYM
WOJSKU

urowana Goylina to jedno z najstarszych miast w powiecie poznaÌskim. Pocztkowo
osada bya zlokalizowana na wzgórzu i w zwizku z tym nosia nazwÅ Górka. Z czasem
miejscowoyÁ przeksztacia siÅ w GoylinÅ, a jeszcze pó|niej w GoylinÅ Koycieln. Nie
znamy dokadnej daty nadania tej miejscowoyci praw miejskich. Pierwsza wzmianka na ten
temat pochodzi z 355 roku. W szeregu publikacji okreyla siÅ, e musiao to nastpiÁ przed 389
rokiem, za panowania Wadysawa Jagiey. I waynie z pierwszym z Jagiellonów, a raczej z jego
on, Jadwig, wie siÅ legenda o ypicym wojsku.
Jadwiga pochodzia z dynastii Andegawenów i bya córk Ludwika WÅgierskiego oraz
Elbiety Boyniaczki. W 384 roku koronowano j na królow Polski. Po kolejnych dwóch latach
zwizano JadwigÅ wÅzem maeÌskim z Wadysawem Jagie. Pó|niejsza ywiÅta koycioa
katolickiego bya osob wyksztacon, bogobojn i nad wyraz wraliw. Dbaa o AkademiÅ
Krakowsk, o kupców i rzemieylników, a take o rycerzy i duchowieÌstwo. A e paÌskie oko
konia tuczy, to wraz z mÅem chÅtnie i czÅsto podróowaa po kraju. I jak gosi legenda,
opisywana choÁby w ksice pt. „Legendy Puszczy Zielonki”, pewnego razu trafia do
Murowanej Goyliny.
Jej mieszkaÌcy z honorami przyjÅli królewsk parÅ. Zbudowali nawet skromny zamek.
W trakcie pobytu król wiÅkszoyÁ czasu spÅdza na polowaniach, a królowa na modlitwach.
Podczas wspólnych biesiad bya te okazja do tego, aby poznaÁ problemy miejscowej ludnoyci.
„Król, widzc goycinnoyÁ i pracowitoyÁ goyliniaków, nada osadzie prawa miejskie, a jej
mieszkaÌcom przywileje na organizowanie targów i jarmarków. Królowa zay zostawia w zamku
swoich rycerzy, którzy mieli zawsze strzec ich bezpieczeÌstwa. Obiecaa wojom, e zawsze
bÅdzie im pomagaa modlitw” – czytamy na stronie Izby Regionalnej Ziemi GoyliÌskiej.
Jadwiga szybko jednak zmara, a… wojsko zostao. I tutaj wkraczamy ju w ywiat fantazji,
bo jak gosi legenda, wojsko w okresie pokoju zapadao w sen, a na czas wojny budzio siÅ do
ycia. I tak byo a do czasu najazdu Szwedów. Wtedy wojsko siÅ przebudzio, ale… „Rycerze
zobaczyli wrogów w ogromnej sile, którzy szli przez Murowan GoylinÅ do CzÅstochowy. Nagle
staa siÅ rzecz bardzo dziwna, spada z nich moc modlitw królowej. Po raz pierwszy oddzia
nie podj walki. Wojsko schowao siÅ w podziemiach zamku, a potem zapado pod ziemiÅ.
Szwedzi zniszczyli miasto, zburzyli zamek” – czytamy w opowieyci. Królewskie wojsko jest ponoÁ nadal uypione. I w sumie bardzo dobrze, bo oznacza, e mamy czas pokoju. Legenda cay
czas pozostaje jednak ywa…
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