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R

ok 2016 obchodzono w duchu przypomnienia chrztu Mieszka I i upamiętniania 1050. rocznicy tego wydarzenia. Z tej też okazji Radni Powiatu Wrzesińskiego postanowili zorganizować XX uroczystą sesję na terenie Rezerwatu Archeo
logicznego Gród w Grzybowie. Sam gród powstały w latach 20.–30. X wieku był
zapewne świadkiem życia i działań księcia Mieszka, a jego lokalizacja w centrum
państwa piastowskiego stawia gród grzybowski wśród najważniejszych ośrodków
kraju Mieszka.
Sesja odbyła się 16 czerwca 2016 roku i miała uroczystą oprawę. Była to pierwsza wyjazdowa sesja w dziejach Rady Powiatu. Oprócz radnych na sesję zostało
zaproszonych około stu gości. Obecni też byli pracownicy Rezerwatu z profesorem
Andrzejem Markiem Wyrwą — dyrektorem Muzeum Pierwszych Piastów na
Lednicy — na czele. Radna sejmiku województwa wielkopolskiego odczytała list
od Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Na grodzie pojawili się wojowie
(rekonstruktorzy), a także zespół śpiewaczy Droryje.
Sesję otworzył przewodniczący rady powiatu Grzegorz Kaźmierczak, który
powiedział między innymi: Gród Grzybowo za czasów pierwszych Piastów odgrywał znaczącą rolę w strukturach tworzącego się państwa polskiego. W roku 966 książę
Mieszko I przyjął chrzest, w wyniku którego państwo polskie znalazło się w kręgu
cywilizacji łacińskiej. Te dwa fakty dają nam więc powody oraz okazję do tego, byśmy
to wydarzenie uczcili podczas sesji.
Do religijnego znaczenia chrztu nawiązywał w swoim wystąpieniu ksiądz
dziekan Mieczysław Kozłowski — proboszcz fary wrzesińskiej. Parafrazując słowa
św. Jana Pawła II, zwrócił uwagę na to, że to tu, w Wielkopolsce, miała początek
budowa naszego wspólnego życia religijnego, politycznego i społecznego. Podkreślił, że obecnie ważne jest, abyśmy o tym pamiętali i przekazywali świadectwo
przeszłości następnym pokoleniom.
Kustosz grodu grzybowskiego przypomniał okoliczności chrztu Mieszka, zwracając uwagę na to, że nie wiadomo, jak potoczyłyby się nasze losy, gdyby nie ten
akt tak lakonicznie i skromnie opisywany w źródłach.
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Ryc. 1–2. Pierwsza sesja wyjazdowa Rady Powiatu Wrzesińskiego. Przemawiają: dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa (ryc. 1.)
i kierownik oddziału Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie Jacek Wrzesiński
(ryc. 2); fot. Archiwum Starostwa Powiatu Wrzesińskiego

Jacek Wrzesiński

Jubileuszowa sesja Rady Powiatu Wrzesińskiego

Tekst uchwały odczytała najmłodsza radna, Małgorzata Cichocka. Radni przez
aklamację przyjęli deklarację, w której czytamy między innymi: Uroczysta rocznica
każe nam przypominać, co dla nas ważne. Gród w Grzybowie to jeden z lokalnych
znaków wielkiej historii. Tych znaków jest więcej. Pamiętamy o strajku dzieci wrzesińskich w obronie polskiej mowy, bohaterskich uczestnikach bitwy pod Sokołowem,
udziale naszych przodków w powstaniu wielkopolskim. Każdy z tych symboli lokalnej
historii uświadamia, jaka jest waga demokracji i wolności. Chrzest Mieszka I sprawił,
że rodząca się Polska została włączona we wspólnotę chrześcijańskich narodów Europy
i w polityczno-kulturowy krąg cywilizacji łacińskiej.
Na zakończenie uroczystości wystąpił zespół Droryje, który kultywuje biały
śpiew. Członkowie zespołu wykonali między innymi Bogurodzicę.
Wszyscy uczestnicy sesji otrzymali okolicznościowe upominki — wydawnictwa
muzealne związane z rocznicą chrztu, a także miniaturę jubileuszowego dzwonu
Mieszko i Dobrawa, który w ramach obchodów ustawiono na Ostrowie Lednickim.
Goście zapoznali się także z przygotowaną na otwarcie wystawą Skarby grzybowskiego grodu — nim Piastowie zaczęli wybijać monetę.
Jednak nie był to koniec pobytu radnych i gości na grzybowskim grodzie.
Wszyscy zostali zaproszeni do zagrody edukacyjnej, gdzie zostali ugoszczeni przez
rekonstruktorów tradycyjnymi potrawami przygotowanymi specjalnie na tę okazję
przez Stowarzyszenie Aurea Tempora i Krzysztofa Stachurskiego.
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