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DOPIEWO

O BITWIE
W PAL¥DZIU
alÅdzie to maa wiey w powiecie poznaÌskim, graniczca z Dbrówk, Gouskami
i Dopiewcem. A wiÅc miejscowoyciami, gdzie jak grzyby po deszczu rosn nowe osiedla
mieszkaniowe. Mao kto jednak zdaje sobie sprawÅ, e to niewielkie PalÅdzie powstao…
200 lat p.n.e. i byo grodem obronnym. Wiemy o tym, poniewa ju jakiy czas temu na tym
terenie znaleziono cmentarzysko kultury uyckiej. To jednak nie wszystko. W PalÅdziu, za
panowania Wadysawa okietka, odbya siÅ te bitwa z Krzyakami. I to zwyciÅska!
Polskim dowódc by wówczas hrabia BniÌski i, jak wspomina kronikarz krzyacki,
„kmiecie poznaÌscy dokonali tam rzezi na Krzyakach”. O bitwie mao kto jednak wie
i praktycznie nie mona o niej przeczytaÁ w ksikach do historii. Bo te nie ma dowodów na to,
e… taka bitwa w ogóle siÅ odbya. Pewne jest natomiast to, e w latach 327–332 trwaa wojna
pomiÅdzy Królestwem Polskim, wspieranym przez Wielkie KsiÅstwo Litewskie, Królestwo
WÅgier i KsiÅstwo Jaworskie, a paÌstwem zakonu krzyackiego, wspieranym przez ksiÅstwa
mazowieckie i Królestwo Czech.
W trakcie tej wojny Krzyacy dotarli do Wielkopolski i zdobyli, a take spalili takie
miejscowoyci jak Bnin, nin, kroda Wielkopolska oraz Pobiedziska. Wojska wielkopolskie
zdoay jednak odeprzeÁ ten atak, i to waynie pod PalÅdziem, choÁ trudno tÅ informacjÅ
poprzeÁ konkretnymi |ródami. Z tego okresu pamiÅtamy raczej bitwÅ pod Powcami stoczon
27 wrzeynia 33 roku. Na koniec mona tylko dodaÁ, e konflikt ten zakoÌczy siÅ pokojem
kaliskim, który zosta zawarty w 343 roku.
A co z PalÅdziem? Jeszcze jakiy czas temu mieszkaÌcy tej maej miejscowoyci w gminie
Dopiewo organizowali festyn nawizujcy do wydarzeÌ sprzed blisko 700 lat. Jego punktem
kulminacyjnym by turniej uczniczy. – Nie mamy dowodów na to, e bitwa odbya siÅ w PalÅdziu,
ale w ten sposób chcieliymy uczciÁ to zapomniane wydarzenie. Chcieliymy przenieyÁ siÅ
w czasie do pocztków XIV wieku, kiedy to stanÅli naprzeciwko siebie rycerze Zakonu Szpitala
NajywiÅtszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie i miejscowi kmiecie wspierani
przez hrabiego BniÌskiego – mona przeczytaÁ na stronie wydarzenia.
Niestety, festyn od pewnego czasu nie jest ju organizowany, czego moemy tylko aowaÁ,
bo warto byoby, aby jak najwiÅcej mieszkaÌców powiatu poznaÌskiego, a zwaszcza gminy
Dopiewo, wiedziao, co siÅ w PalÅdziu wydarzyo. Nawet jeyli jest to historia trochÅ nacigana.
Legendy maj przecie to do siebie, e czasami delikatnie rozmijaj siÅ z rzeczywistoyci.
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