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LUBO¬

O PEWNYM SIEWCY
ady, kto choÁ raz by w Luboniu zapewne widzia solidny, bo blisko 0-metrowy pomnik
siewcy. Mao kto jednak wie, skd siÅ ten siewca tam wzi i dlaczego ma swój pomnik?
Miasto LuboÌ powstao 3 listopada 954 roku w wyniku poczenia trzech wsi: Lubonia,
abikowa, a take Lasku i obecnie jest jednym ze stu... najgÅyciej zaludnionych miast w Polsce.
Pewnie dlatego wielu nazywa go sypialni Poznania. TrochÅ to krzywdzca opinia, bo LuboÌ ma
swoj tradycjÅ, a nawet legendÅ.
Pierwsza wzmianka o tej miejscowoyci pochodzi z 36 roku i dotyczy niejakiego Mikoaja
z Lubonia, przywoanego przed sd w charakterze ywiadka. – W okresie 385-429 LuboÌ
nalea do niejakiego Pomiana i jego synów, po czym trafi w rÅce Mikoaja Strosberga,
mieszczanina poznaÌskiego. W 452 roku jego dzieci sprzeday swoje tereny wadzom
Poznania. I odtd, przez 400 lat dochody z Lubonia zasilay kasÅ tego miasta. Dodajemy jeszcze,
e w latach 469–479 te okolice byy dzierawione przez agenta handlowego oraz bankiera,
Mikoaja WildÅ.
Jako ciekawostkÅ mona te przypomnieÁ, e w 50 roku LuboÌ liczy siedem kwart roli
chopskiej i szeyÁ kwart roli folwarcznej. Mia te dwa myny i karczmÅ. Na pocztku XVII wieku
wiey praktycznie przestaa istnieÁ, bo jej mieszkaÌców wybia panujca wówczas zaraza. ycie
nie znosi jednak próni i od 79 roku LuboÌ zaczÅli osiedlaÁ rolnicy z frankoÌskiego Bambergu,
nazywani przez poznaniaków bambrami. To by byo na tyle historii, choÁ to do niej nawizuje
legenda o rodzie Puszczyków, który przed tysicem lat mia cakiem niez pozycjÅ w kraju
Polan.
Ich wodzem by waleczny Lubom, a jego siostra Sawka bya jedn z on Mieszka I. Kiedy
ksiÅ przyj chrzeycijaÌstwo SawkÅ odesano do domu, a jej ród odsuniÅto od wpywów.
Puszczykom nie byo to w smak i jak zwykle w tego typu przypadkach, doszo do zbrojnej
wymiany argumentów. Jak mona byo przewidzieÁ wiÅcej mia ich ksiÅ. – PamiÅÁ
o Puszczykach i Lubomie przetrwaa jednak w nazwach dwóch miejscowoyci powstaych
w okolicy, gdzie stoczono decydujc bitwÅ – przypomina Wikipedia.
A co z naszym Siewc? PonoÁ mieszka w Luboniu, chodzi w wielkim kapeluszu i zawsze
mia przy sobie worek peen rónych ziaren. Jego ziemie byy te najpiÅkniejsze w okolicy,
a zboe roso na nich jak na drodach. GarnÅy siÅ do niego take zwierzÅta. Krótko mówic,
gospodarz by z niego wspaniay. Pewnego razu wiatr porwa jednak jego kapelusz. I to waynie ten kapelusz, jak gosi legenda, cay czas fruwa po niebie i szuka swojego wayciciela.
Czasami mona go ponoÁ zobaczyÁ nad Luboniem. Ten, kto go zapie sprawi, e LuboÌ stanie
siÅ jeszcze piÅkniejszy…
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