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ST¥SZEW

O JEZIORZE,
PREZENCIE I DUCHU
ade jezioro ma swoje tajemnice, które pobudzaj ludzk wyobra|niÅ. Zwaszcza jeyli na
tym jeziorze s wyspy, a na nich ruiny starych budowli. A tak waynie jest w przypadku
znajdujcego siÅ w sercu Wielkopolskiego Parku Narodowego Jeziora Góreckiego. Tam
wyspy s a dwie, ta mniejsza nazywana jest Kopczysko, a na wiÅksz wszyscy mówi Zamkowa,
bo... stoi tam zamek. Wybudowa go w latach 824-25 Tytus DziayÌski i by to prezent ylubny dla
jego siostry, Klaudyny Potockiej.
Jak informuje portal „Polska znana i mniej znana” zamek by pierwsz w Wielkopolsce
budowl romantyczn o cechach gotyckich, któremu nadano fasadowy charakter obronny.
Projektantem budowli by najprawdopodobniej sam Tytus DziayÌski. Niektóre |róda podaj, e
ten ekskluzywny prezent ylubny stan na fundamentach starszej warowni, wybudowanej
swego czasu przez Stanisawa GórkÅ. Warto to zapamiÅtaÁ, bo to waynie z tym ostatnim
zwizana jest legenda. Zanim jednak o niej, dodajmy e paÌstwo Potoccy dugo swoim nowym
lokum siÅ nie nacieszyli.
Po raz ostatni pojawili siÅ w nim w 830 roku, zaraz po upadku Powstania Listopadowego,
po którym wyjechali z kraju. 8 lat pó|niej, w caej Europie wybucha Wiosna Ludów. Wadze pruskie,
bo jak wiadomo Polska bya wówczas pod zaborami, uznay, e w zamku rezyduje rzd powstaÌczy
i postanowiono go ostrzelaÁ. Ogniem artyleryjskim...
W efekcie, z malowniczego zamku zostay malownicze ruiny. I tutaj wracamy do Stanisawa
Górki herbu odzia. Kim by? Pokrótce, jednym z najbogatszych ludzi swoich czasów, a y
w XVI wieku. Jak informuje Wikipedia „na jego majtek skaday siÅ wszystkie dobra Górków
zarówno w Wielkopolsce i Maopolsce jak i na Rusi. Prowadzi prace nad Zamkiem w Kórniku
oraz paacem w Poznaniu”. W 576 roku na zje|dzie jÅdrzejowskim zosta wybrany hetmanem
generalnym. Udziela siÅ politycznie, popiera róne opcje i ponoÁ prowadzi hulaszczy tryb
ycia. A za to, jak wiadomo, idzie siÅ do pieka.
A jak jest pieko, to i duchy. I duch Stanisawa Górki raz do roku spaceruje sobie po Wyspie
Zamkowej na Jeziorze Góreckim w poszukiwaniu swojej posiadoyci, na której po wielu, wielu
latach chwilowy spokój znale|li paÌstwo Klaudyna i Bernard Potoccy. Mao jest jednak tych,
którzy go widzieli. Moe dlatego, e zamek mona obserwowaÁ tylko z brzegu. A to dlatego, e
wyspa jest czÅyci obszaru ochrony ycisej. Po co zreszt pchaÁ siÅ w rÅce ducha z pieka rodem.
Tym bardziej, e wokó jeziora atrakcji te nie brakuje. Zwaszcza dla mioyników ciszy, spokoju
i piÅknej przyrody.
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