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Tęskniliście? Zrobiłam sobie małe wakacje. Gdyby byli chętni do pisania tekstów do
naszej gazetki...przerwy by nie było!!! A więc po raz kolejny zapraszam do pisania.

Na początek zaproszenie do udziału w konkursie.

O konkursie na wiersz o tematyce leśnej już wiemy z informacji na naszej stronie. 
Powyższy plakat dotyczy konkursu na rzeźbę recyklingową inspirowaną literaturą dla 
uczniów klas II i III szkół podstawowych z terenu gminy Gołuchów. Regulamin 
znajdziecie na stronach GCK „Zamek” i Biblioteki. Namówcie na udział wnuki. To 
przecież ciekawa propozycja na wakacyjną nudę.

Czas wakacji to też dużo wolnego na czytanie. Dlatego dzisiejsza zagadka brzmi:

Jaka to książka? Proszę podać tytuł i autora książki z fotografii
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    Pewnego sobotniego przedpołudnia, pracując na moim ogródku, usłyszałam jak 
jeden z kolarzy informował drugiego, że nasz piękny Gołuchów, to tak naprawdę dwie 
ulice na krzyż i gdyby nie zamek i jezioro... Dobrze, że nie słyszałam  dalszego ciągu 
tej „rozmowy”! I dobrze, że nie krzyknęła za jadącymi, bo nie wiem jak u tego 
„znawcy” Gołuchowa z umiejętnościami kolarskimi. Gdyby wpadł na tamie do 
jeziora, przestraszyłby kaczki i łyski, a może też siedmioro ślicznych małych kaczątek...
No i biedne ryby... Tylko dla wypoczywających nad jeziorem byłaby to okazja do 
zrobienie niezłego filmiku z wakacji.                                                               
Postanowiłam więc poszukać spisu ulic Gołuchowa. I teraz dla wszystkich 
odwiedzających nasz piękny Gołuchów, dla jego dawnych mieszkańców i tych, którzy 
niedawno w nim zamieszkali :

Wykaz 42 ulic w miejscowości Gołuchów 

Akacjowa Jarzębinowa Polna 

Adama Asnyka Kajewska Władysława Reymonta

Bankowa Klonowa Różana 

Karola Biberona Marii Konopnickiej Henryka Sienkiewicza

Klemensa Borowskiego Jana Kopczyńskiego Słoneczna 

Lonisa Breugnota Mikołaja Kopernika Juliusza Słowackiego

Władysław Broniewskiego Tadeusza Kościuszki Stanisława Szymańskiego

Fryderyka Chopina Adama Kubaszewskiego Juliana Tuwima

Czartoryskich Kwiatowa Wierzbowa 

Marii Dąbrowskiej Leśna Marcina Włodarskiego

Jana i Izabeli Działyńskich Lipowa Zachodnia 

Zygmunta Gorgolewskiego  Adama Mickiewicza Stefana i Elżbiety Zamojskich

Jan Pawła II Ogrodowa Zielona 

Stefana Jarmickiego Osiedlowa Stefana Żeromskiego

 

A jeśli chodzi o atrakcje Gołuchowa... pozwolę sobie na ich podsumowanie pewną 
rymowanką z gazetki „PRZECIEK” /GAZETKA SZKOLNA – dla rodziców, 
uczniów, nauczycieli NR 5 (MAJ 2005) WYDANIE SPECJALNE/

Gdy obejdziesz Gołuchów cały,

będziesz zdarte miał sandały.
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  Czy wiecie coś o duchach w Gołuchowie?
Robiąc  wakacyjny przegląd domowej biblioteki znalazłam na półce książkę Jerzego 
Sobczaka zatytułowaną „ Duchy i zjawy wielkopolskie”. Jest tam rozdział poświęcony 
sławnym właścicielom Gołuchowa. Także w internecie można znaleźć informacje o 
Czarnej Damie przechadzającej się po swym ukochanym zamku i nocnych przyjęciach 
hrabiostwa Działyńskich. Jest też wzmianka o skarbie....

Legenda o zjawach z gołuchowskiego zamku
Ciemną nocą, gdy nad rzeką Ciemną unosi się mgła, a ciszę zakłócają jedynie odgłosy 
przyrody, na zamek w Gołuchowie wracają jego dawni właściciele: Jan Działyński i 
Izabela Działyńska z Czartoryskich.
Oboje byli za życia mecenasami sztuki. Teraz też spacerują po zamku i podziwiają 
dzieła sztuki, szukają śladów swej przeszłości, od początków wspólnego życia po lata 
samotnej działalności Izabeli zmierzającej do zgromadzenia wspaniałego zbioru dzieł 
sztuki i uczynienia z Gołuchowa "paradis terrestre".
Czasami w oknach zamku widać światło tysięcy świec, słychać muzykę i szepty 
rozmów, a na zamkowym dziedzińcu roi się od zjaw. To państwo Działyńscy 
przyjmują gości, witają ich w tradycyjnych strojach według staropolskiego zwyczaju, 
a potem bal trwa... do rana. 

Legenda prawdopodobna
Mówi się, że na gołuchowskim zamku są skarby dotąd nie odkryte. Kolejni właściciele
próbowali je odnaleźć stosując często tak radykalne metody jak wyburzanie ścian. Na 
próżno. Dotąd nikomu się to nie udało.
Pogłoski o ukrytym skarbie wiążą się zapewne z tym, że w roku 1578 król Stefan 
Batory powierzył Rafałowi Leszczyńskiemu (to on wzniósł w Gołuchowie dwór 
obronny) nadzór nad mennicą królewską.
I cóż ... niech będą te skarby nieodkryte na zawsze ... będzie można marzyć o nich i 
śnić …
 http://www.rodzinna-turystyka.pl/zamki-palace/zamki/zamki-wielkopolska/zamek-
golochow.html 

  Jeśli wierzyć miejscowym opowieściom i relacjom, w ciemne i mgliste noce, kiedy w
okolicy słychać jedynie odgłosy przyrody, na terenie parku oraz w okolicach zamku 
można dostrzec widmową parę. Są to duchy Jana Działyńskiego oraz Elżbiety Izabelli 
Czartoryskiej Działyńskiej. Mecenasów sztuki, którzy swoje życie poświęcili, aby z 
ruin zamku w Gołuchowie stworzyć piękną rezydencję. Wędrują oni doglądając 
swojego majątku i rozpaczając z powodu utraty kolekcji dzieł sztuki rozkradzionej 
przez wojska niemieckie i radzieckie. 
http://polskieduchy.blogspot.com/2016/02/duchy-panstwa-dziaynskich-z-
gouchowa_23.html 

http://polskieduchy.blogspot.com/2016/02/duchy-panstwa-dziaynskich-z-gouchowa_23.html
http://polskieduchy.blogspot.com/2016/02/duchy-panstwa-dziaynskich-z-gouchowa_23.html
http://www.rodzinna-turystyka.pl/zamki-palace/zamki/zamki-wielkopolska/zamek-golochow.html
http://www.rodzinna-turystyka.pl/zamki-palace/zamki/zamki-wielkopolska/zamek-golochow.html
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W „Przyjacielu Ludu” z 1838 roku czytamy:
Ciekawy wędrowcze! Zapytaj się okolicznych wieśniaków, bodaj starców, a dowiesz
się niesłyszanych rzeczy. Prawić ci będą o zaklętych duchach, o ukrytych skarbach pod
znakiem wiewiórki, o chciwości dziedziców rozwalających mury, aby znaleźć w nich
ukryte  skarby.  Tam dowiesz się  więcej,  niżeli  z  zbutwiałych papierów, lub starych
kronik .
/ J. Sobczak, Księga zjaw i duchów wielkopolskich czyli Przewodnik po nawiedzanych 
zamkach, pałacach i dworach oraz innych miejscach tajemnych, Poznań, Wydawnictwo Zysk 
i S-ka, s. 61./ 
https://regionwielkopolskawsch.blogspot.com/2017/07/wakacje-z-duchami-iii-biae-i-
czarne.html 

A czy znacie opowieści o czapce Leszczyńskiego?
Oto fragment wspomnień z wyprawy do Gołuchowa
 GOŁUCHÓW przez Maryana Sokołowskiego                                                          
Anno Domini 1886 roku.
pisownia oryginalna
Żywe dotąd w Goluchowie i tak w swoim rodzaju charakterystyczne podanie, wiąże 
się z ich nawróceniem na katolicyzm i po dziś dzień w kościele Gołuchowskim 
świadczy o ich wielkopańskiej bucie. Rafał, ojciec Wacława, był jeszcze kalwinem i, 
jak wiadomo, ze wzgardą patrzał na kościelną procesyę, nie uchylając czapki przed 
Najświętszym Sakramentem. Skoro syn jego wrócił do wiary praojców i wybudował 
dzisiejszy Gołuchowski kościół, dla odkupienia bluźnierczego grzechu ojca, zawiesił 
tę dumną, nieugiętą czapkę ojcowską przed wielkim ołtarzem. Żeby jednak prosty lud 
i bracia szlachta wiedzieli, z kim mają do czynienia i jaki to pan uchylił czoła przed 
Panem Bogiem, dał tej czapce kształt książęcej mitry. Czerwona, w złote opaski ujęta, 
a dla trwałości drewniana, zakurzona i spłowiała mitra, wisi po dzisiaj na sznurze, jak 
świecznik w presbyteryum, i szepce nam cicho na ucho o grzechach Leszczyńskich, 
ale głośno mówi o ich dumie.
http://www.schondorf.pl/historia-liskowa-i-okolic/zamek-w-goluchowie-perla-
wielkopolski/ 

Oto inna historia o czapce Leszczyńskiego

21 września 1941 roku hitlerowcy wysadzili w powietrze kościół pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, uzasadniając to koniecznością 
wyprostowania drogi. Gruz wykorzystano do położenia nowej jezdni. Po wojnie 
świątynia odrodziła się niczym Feniks z popiołów. Została odbudowana, aczkolwiek 
obrócono ją o 180 stopni w stosunku do pierwowzoru. Okazało się wówczas, że 
mieszkańcy uratowali zabytkowe wyposażenie świątyni, które wróciło po latach na 
swoje miejsce. Nie zachowała się jedynie czapka należąca do syna założyciela zamku 
Wacława I Leszczyńskiego. Być może istniała tylko w opowieściach.
Młody magnat został wychowany przez rodziców w duchu kalwińskim. Do legend 
przeszły opowieści o jego wizycie w świętym przybytku.                                   

http://www.schondorf.pl/historia-liskowa-i-okolic/zamek-w-goluchowie-perla-wielkopolski/
http://www.schondorf.pl/historia-liskowa-i-okolic/zamek-w-goluchowie-perla-wielkopolski/
https://regionwielkopolskawsch.blogspot.com/2017/07/wakacje-z-duchami-iii-biae-i-czarne.html
https://regionwielkopolskawsch.blogspot.com/2017/07/wakacje-z-duchami-iii-biae-i-czarne.html
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Podobno wjechał konno do barokowego kościółka i wówczas miała stać się dziwna 
rzecz - czapka sama podniosła mu się na głowie. Historycy twierdzą, że powody 
przejścia na katolicyzm były jednak bardziej pragmatyczne niż metafizyczne. W 1601 
roku Leszczyński zmienił wiarę, aby ułatwić sobie awans u ultrakatolickiego 
Zygmunta III Wazy. 
http://panoramaopolska.pl/artykul/nocleg_w_zamku_i_palacu/1075,rezydencja-w-
goluchowie-pelna-legend 

Jeśli znacie inne opowieści dotyczące historii i mieszkańców naszej
parvum patria - kleine Heimat - small homeland  - petite patrie 
napiszcie na adres redakcji. Czekamy na Wasze teksty!!!
Oto obiecana fotka z czekoladowymi muffinkami według przepisu od Domu Dziecka   
w Pleszewie. Moje babeczki to małe czekoladowe wulkany:

 Dzisiejszy numer zakończmy kolejnymi cytatami ze wspomnianej już gazetki szkolnej 
PRZECIEK:

 Gdy Cię w mieście boli głowa,
zapraszamy do Gołuchowa.

                                                           To nasz Gołuchów ukochany!
                                               Przyjeżdżajcie w jego bramy.

 Przyjeżdżajcie do Gołuchowa!
TO KRAINA ODLOTOWA!
                                                            
                                                       Zamek, żubry, głaz -
                                                to mile spędzony w Gołuchowie czas!
                                             

http://panoramaopolska.pl/artykul/nocleg_w_zamku_i_palacu/1075,rezydencja-w-goluchowie-pelna-legend
http://panoramaopolska.pl/artykul/nocleg_w_zamku_i_palacu/1075,rezydencja-w-goluchowie-pelna-legend

