
P
al dzie to ma a wie  w powiecie pozna skim, granicz ca z D brówk , Go uskami

i Dopiewcem. A wi c miejscowo ciami, gdzie jak grzyby po deszczu rosn  nowe osiedla

mieszkaniowe. Ma o kto jednak zdaje sobie spraw , e to niewielkie Pal dzie powsta o…

200 lat p.n.e. i by o grodem obronnym. Wiemy o tym, poniewa  ju  jaki  czas temu na tym

terenie znaleziono cmentarzysko kultury u yckiej. To jednak nie wszystko. W Pal dziu, za

panowania W adys awa okietka, odby a si  te  bitwa z Krzy akami. I to zwyci ska!

Polskim dowódc  by  wówczas hrabia Bni ski i, jak wspomina kronikarz krzy acki,

„kmiecie pozna scy dokonali tam rzezi na Krzy akach”. O bitwie ma o kto jednak wie

i praktycznie nie mo na o niej przeczyta  w ksi kach do historii. Bo te  nie ma dowodów na to,

e… taka bitwa w ogóle si  odby a. Pewne jest natomiast to, e w latach 327– 332 trwa a wojna

pomi dzy Królestwem Polskim, wspieranym przez Wielkie Ksi stwo Litewskie, Królestwo

W gier i Ksi stwo Jaworskie, a pa stwem zakonu krzy ackiego, wspieranym przez ksi stwa

mazowieckie i Królestwo Czech.

W trakcie tej wojny Krzy acy dotarli do Wielkopolski i zdobyli, a tak e spalili takie

miejscowo ci jak Bnin, nin, roda Wielkopolska oraz Pobiedziska. Wojska wielkopolskie

zdo a y jednak odeprze  ten atak, i to w a nie pod Pal dziem, cho  trudno t  informacj

poprze  konkretnymi ród ami. Z tego okresu pami tamy raczej bitw  pod P owcami stoczon

27 wrze nia 33  roku. Na koniec mo na tylko doda , e konflikt ten zako czy  si  pokojem

kaliskim, który zosta  zawarty w 343 roku.

A co z Pal dziem? Jeszcze jaki  czas temu mieszka cy tej ma ej miejscowo ci w gminie

Dopiewo organizowali festyn nawi zuj cy do wydarze  sprzed blisko 700 lat. Jego punktem

kulminacyjnym by  turniej uczniczy. – Nie mamy dowodów na to, e bitwa odby a si  w Pal dziu,

ale w ten sposób chcieli my uczci  to zapomniane wydarzenie. Chcieli my przenie  si

w czasie do pocz tków XIV wieku, kiedy to stan li naprzeciwko siebie rycerze Zakonu Szpitala

Naj wi tszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie i miejscowi kmiecie wspierani

przez hrabiego Bni skiego – mo na przeczyta  na stronie wydarzenia.

Niestety, festyn od pewnego czasu nie jest ju  organizowany, czego mo emy tylko a owa ,

bo warto by oby, aby jak najwi cej mieszka ców powiatu pozna skiego, a zw aszcza gminy

Dopiewo, wiedzia o, co si  w Pal dziu wydarzy o. Nawet je li jest to historia troch  naci gana.

Legendy maj  przecie  to do siebie, e czasami delikatnie rozmijaj  si  z rzeczywisto ci .
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