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O ZATOPIONYM
SKARBIE…
ie tak dawno wyobra|niÅ wszystkich mioyników przygód i poszukiwaczy zaginionych
skarbów w stylu Indiany Jonesa rozpalia informacja o rzekomym odnalezieniu zotego
pocigu z czasów drugiej wojny ywiatowej. Mao kto natomiast wie, e powiat poznaÌski
take ma swój nieodkryty skarb. I to duo starszy, bo pochodzcy sprzed tysica lat. Mowa
oczywiycie o zotym tronie, który jak gosi legenda, zosta ukryty przez piastowskich rycerzy
przed wojskiem czeskiego ksiÅcia Brzetysawa w 038 roku. Ale od pocztku…
W 000 roku w Gnie|nie pojawi siÅ Otton III. To adna tajemnica, wiedz o tym nawet ci,
którzy niespecjalnie uwaali na lekcjach historii. Cesarz do ówczesnej stolicy Polski przyby, aby
pomodliÁ siÅ przy grobie yw. Wojciecha, pierwszego polskiego mÅczennika, który zgin trzy lata
wczeyniej z rk pogaÌskich Prusów. W trakcie wizyty Otton III szybko znalaz wspólny jÅzyk
z rzdzcym wówczas naszym krajem Bolesawem Chrobrym. Inna sprawa, e polski wadca
przyjmowa go z wszelkimi honorami.
– Na przybycie cesarza przygotowa przedziwne wprost cuda – pisa Gall Anonim w swoich
kronikach. Najdonioylejszym efektem zjazdu byo utworzenie metropolii gnie|nieÌskiej.
Panowie wymienili siÅ take bardzo cennymi „gadetami”. GoyÁ zza zachodniej granicy
otrzyma czÅyÁ relikwii yw. Wojciecha, a Bolesaw w zamian dosta diadem i kopiÅ wóczni yw.
Maurycego. Prezentem by ponoÁ take zoty tron, który cesarz Otton III wydoby z grobowca
Karola Wielkiego w Akwizgranie, prawie 200 lat po jego ymierci.
Prezent byby to wyjtkowy, bo Karol Wielki by wadc wybitnym i nie bez powodu uwaany
jest za jednego z najwiÅkszych monarchów w dziejach Europy. Ile jest prawdy w tym, e zoty
tron znalaz siÅ w Gnie|nie, trudno ustaliÁ. nróda na ten temat milcz. Od czego s jednak
legendy? A ta gosi, e zoty tron by i w pewnym momencie zosta wywieziony w obawie przed
najazdem wspomnianego ju Brzetysawa. Czeski ksiÅ wpad wtedy do Polski z duym
hukiem. Niszczy i grabi co tylko wpado mu w rÅce, a to czego nie zrabowa, to pali.
Nic te dziwnego, e tak cenny skarb przed jego wojskami ukryto. Jedn z moliwych wersji
tych wydarzeÌ opisuje Antoni Kobza w artykule „Zapomniana legenda”, wydrukowanym
w Zeszytach SwarzÅdzkich nr  w 2009 roku. W jego interpretacji rycerze zatopili skarb
w poowie ówczesnego, wodnego szlaku komunikacyjnego z Ostrowa Lednickiego do Poznania.
A konkretnie na dnie Jeziora SwarzÅdzkiego. Moliwe te, e zakopali go na maej, znajdujcej siÅ
tam wysepce. eby byo bardziej tajemniczo, uznaje siÅ, e onierze, którzy tron ukryli solidarnie
zginÅli w bitwie, zabierajc tajemnicÅ do grobu. Pytanie wiÅc, czy ktoy j kiedyy rozwie?
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