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POBIEDZISKA

O UCZCIE I POBIEDZIE
iemal kade dziecko zna legendÅ o Lechu, Czechu i Rusie. Nie wszyscy natomiast wiedz,
e to byÁ moe waynie im Pobiedziska zawdziÅczaj swoj nazwÅ. Jak do tego doszo?
Podczas braterskiej podróy z Gniezna do Poznania. Trwaa ona dugo, poniewa
ksiÅtom towarzyszya liczna kompania, nie brakowao te ciÅkich wozów z jedzeniem.
A e dzieÌ by gorcy, to w poowie podróy postanowiono zatrzymaÁ siÅ na posiek.
„Obiad zamieni siÅ we wspania ucztÅ zakrapian gÅsto miodem. Czech i Rus opowiadali
Lechowi i wojom gnie|nieÌskim o swoich przygodach nad Odr i ab wyród pobratymczych ludów
mówicych t sam mow co i oni, czyli mow sowiaÌsk, a Lech prawi braciom o trudach
i znojach przy budowaniu Gniezna i grodów okolicznych. Byo gwarnie i wesoo…” – opisuje
Stanisaw kwirko w pozycji „Orle Gniazdo” opublikowanej przez Wydawnictwo PoznaÌskie
w 969 roku.
A e uczta siÅ udaa, to Czech wyszed z propozycj, aby polanÅ, na której siÅ zatrzymano,
uczciÁ odpowiedni nazw. Bracia byli we wszystkim zgodni, wiÅc szybko ustalili, aby miejsce
poobiedniego popasu stao siÅ Pobiedziskami. Z czasem – jak podaje Stanisaw kwirko – „na
yródleynej polanie zbudowano wioskÅ, która przemienia siÅ w miasteczko i siedzibÅ starosty.
TÅdy, jak za czasów Lecha, je|dzili ksiÅta, a pó|niej królowie polscy i zwykle obiadowali tu na
popasie”.
Tamta historia cay czas jest ywa w Pobiedziskach, a przypomina o niej choÁby piÅkna
fontanna na rynku, przedstawiajca trzech braci podczas pamiÅtnego obiadu. Jest te i inna
historia zwizana z nadaniem miastu nazwy Pobiedziska. I trzeba przyznaÁ, e jest ona bardziej
wiarygodna. Dotyczy wydarzeÌ z 048 roku, kiedy to rzdzcy wówczas Polsk Kazimierz
Odnowiciel stoczy zwyciÅsk bitwÅ ze zbuntowanym namiestnikiem Mazowsza, Masawem.
Bój stoczono w okolicach dzisiejszych Pobiedzisk, wiÅc wadca nada znajdujcej siÅ tam
wówczas niewielkiej osadzie nazwÅ wywodzc siÅ od starosowiaÌskiego sowa „pobieda”,
czyli zwyciÅstwo. Kazimierz Odnowiciel w Pobiedziskach take ma swój pomnik. Co wiÅcej,
postaÁ ksiÅcia znalaza siÅ w herbie miasta, a dodajmy, e to jeden z najstarszych herbów miast
polskich. Jakby tego byo mao, gówna ulica miasta take nosi nazwÅ Kazimierza Odnowiciela.
PamiÅÁ o tym wadcy jest zatem w Pobiedziskach wiecznie ywa. I dobrze, bo to by mdry
ksiÅ, któremu przyszo rzdziÁ w bardzo trudnych czasach, kiedy to dopiero co powstaa Polska
znalaza siÅ w powanych tarapatach. Kazimierz okaza siÅ jednak wybitnym strategiem i, jak opisuje go Gall Anonim w swoich kronikach, „zdoby zwyciÅstwo, pokój i cay kraj”. Nic te dziwnego,
e potomni nadali temu wadcy przydomek Odnowiciel. Pobiedziska mog byÁ zatem dumne ze
swojego patrona.
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