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800 lat ziemi przemêckiej

NIEZWYK£Y ALBUM

Wœród  rodzinnych pami¹tek Pan Hieronim Cichy z Wielichowa znalaz³ niezwyk³y album, nale¿¹cy niegdyœ do jego 

wujka – ks. kanonika Hieronima Lewandowskiego. W  latach 80. XX wieku przebywa³ on jako emeryt                            

w przemêckiej parafii. W tym czasie by³ on œwiadkiem odbudowy w 1984 r.he³mu wie¿y koœcio³a pocysterskiego             

i  temu wydarzeniu poœwiêci³ swój album. Dziêki zami³owaniu ks. Lewandowskiego do fotografii opis uzupe³niony jest 

kilkudziesiêcioma  unikalnymi zdjêciami przedstawiaj¹cych prace przy odbudowie he³mu wie¿y oraz uroczystoœæ jej 

poœwiêcenia. O prawdziwej wartoœci historycznej tego materia³u decyduj¹ tak¿e dok³adne opisy i unikalne zapiski jakie 

poczyni³  ks. Lewandowski.

W jednym z pierwszych zapisów 

mo¿emy przeczytaæ:

Pierwsze decyzje o odbudo-

wie he³mu wie¿y zapad³y na ze-

braniu dnia 6 kwietnia 1982 r. na 

plebanii w Przemêcie na tzw. ze-

braniu programowym. W tym 

dniu podjêto decyzjê o remoncie 

koœcio³a œw. Piotra i o uporz¹d-

kowaniu cmentarza w Przed-

mieœciu i o ogrodzeniu nowym 

p³otem. Zdecydowano naprawê 

dachów, murów, o ich otynko-

waniu, o elektryfikacji koœcio³a. 

Odnoœnie koœcio³a farnego pocy-

sterskiego o remoncie dachów,    

o odgrzybieniu koœcio³a, o odbu-

dowie he³mu oraz o elektryfikacji. 

Ma³a urbanistyka: parkingi, ogrody 

i za³o¿enie sadu.

Pierwsze postanowienie odbu-

dowy to dzieñ 22.03.1982 r. Pisem-

nie pocz¹tek to pi¹tek 23.03.1982 r.

Pod dat¹ 2 kwietnia 1984 roku czyta-

my: Rozpoczêto prace przy odbudo-

wie he³mu.

Miesi¹c póŸniej, 2 maja 1984 r. ks. 

Lewandowski zapisa³: Obiektyw foto-

aparatu uj¹³ trzech pracowników: 

W³adys³aw Bura, Florek Utracik i Jaœ 

Nêdza. Geniu Bura w tym dniu za³at-

wia³ pilne sprawy rodzinne. Ekipa li-

czy 4 osoby.

W poniedzia³ek 21 maja 1984 r. 

ksi¹dz Lewandowski zapisa³: Zdjêto 

tzw. namiotowy dach blaszany, 

na³o¿ony na mury wie¿y w 1885 r. Pod 

krzy¿em na tym dachu znaleziono 

dokumenty - zapis, gazetê i dalsze 

dwa zapiski. Gazeta “Neueste Nach-

richten -  Unparteishe Zeitung” nr 

212, Berlin, Donnerstag den 27 Au-

gust 1885 - 8 stron.

1. Ekipa budowlana w 
niepe³nym sk³adzie.
2. Plac budowy przed 
koœcio³em.
3. Ksi¹dz Hieronim 
Lewandowski na 
budowanym he³mie 
wie¿y przemêckiego
koœcio³a.
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Ks. Hieronim Lewandowski (ur. 1909, zm. 11 stycznia 1998 w Poznaniu) - 
wikariusz parafii w Wielkopolsce, kapelan w wiêzieniu karno-œledczym przy 
ulicy M³yñskiej w Poznaniu.
Œwiêcenia kap³añskie uzyska³ 15 czerwca 1935 roku. Do 1938 by³ 
wikariuszem parafii w KaŸmierzu w powiecie szamotulskim i w Zaniemyœlu 
w powiecie œredzkim. Zosta³ przeniesiony do Poznania do parafii œw. 
Wojciecha gdzie pracowa³ do 1941 roku. Œcigany przez Gestapo ukrywa³ 
siê w Poznaniu. Po zakoñczeniu wojny zosta³ proboszczem parafii œw. 
Wojciecha.
W latach 1945-1952 by³ kapelanem w wiêzieniu karno-œledczym przy ulicy  
M³yñskiej w Poznaniu. Zosta³ za wrog¹ postawê z tej funkcji usuniêty.         

W czasie swojej pos³ugi w wiêzieniu przygotowa³ na œmieræ blisko szeœædziesiêciu skazanych 
przez komunistów wiêŸniów.
By³ cz³onkiem Komitetu Obchodów Roku Milenijnego w Poznaniu w kwietniu 1966 roku.                       
23 paŸdziernika 1966 roku mianowano go kanonikiem gremialnym Kapitu³y Metropolitalnej                   
w Poznaniu. Przez ca³y okres powojenny by³ inwigilowany i obserwowany przez komunistyczny 
aparat bezpieczeñstwa. W 1975 roku ks. kanonik Hieronim Lewandowski podj¹³ siê uratowania 
ruin klasztoru franciszkanów w WoŸnikach. Po za³atwieniu odpowiednich formalnoœci w³adze 
pañstwowe 30 stycznia 1976 roku przekaza³y zrujnowany obiekt Archidiecezji Poznañskiej.
Od 1980 roku przebywa³ na emeryturze.

7 czerwca 1984 r. autor albumu 

zapisa³: Przyby³em do Przemêtu... i nie 

zasta³em ani cieœli, ani dekarzy. 

Pierwsza wiadomoœæ: cieœle po usta-

wieniu pierwszego segmentu wziêli 

miesiêczny urlop. Czy¿by dekarze 

na ten rok skoñczyli pracê...

Okaza³o siê, ¿e dekarze udali siê 

na inne swoje prace, a cieœle budu-

j¹ “podcienie” we Wieleniu s¹sie-

dnim, cudownym sanktuarium ma-

ryjnym. Po odpuœcie 2 lipca wróc¹ do 

pracy przy wie¿y.

24 lipca 1984 r. zapisek ma charakter 

bardziej osobisty: Odwa¿y³em siê          

i wszed³em - w moim wieku sêdziwym 

- nie tylko na wie¿ê, ale na rusztowa-

nia na wie¿y. By³em na czwartym 

podeœcie. I co zobaczy³em... Oto 

W³adek B. obserwuje mnie i pracê 

swych wspó³pracowników. Se-

gment pierwszy na³o¿ony i czêœ-

ciowo deskami belki obite. Foto-

grafujê W³adka, a on mnie. I spo-

gl¹dam w dó³: wywi¹zany se-

gment pierwszy. Co tu drzewa?! 

Jak misternie, po ciesielsku 

powi¹zane. 

Spogl¹dam wy¿ej  i wcho-

dzê na pi¹ty podest. Podzi-

wiam rusztowanie, które budu-

je Geniu z Florkiem i Jasiem. Ci¹-

gn¹ siódmy podest. A potem bêd¹ 

ustawiaæ drugi segment he³mu 

wie¿y. 

Rozgl¹dam siê woko³o... Pano-

rama Przemêtu piêkna.... Jaki ma³y 

Przemêt... Ile zieleonej przestrze-

ni?! 

Tego samego dnia - 24 lipca 1984 r. 

ks. Lewandowski zapisa³ tak¿e: W ko-

œciele ju¿ znalaz³a siê miedziana ku-

la, przeznaczona na zwieñcze-

nie he³mu wie¿y. Bêdzie ona       

w trzecim segmencie he³mu           

w tzw. “królu”. (...) A tymczasem 

kula miedziana s³u¿y jako skar-

bona. Za chwilê, po opró¿nieniu 

jej z zawartoœci, wynosimy j¹ 

przed koœció³.

W poniedzia³ek 30 lipca 1984 r. 

zapisano: Od rana praca przy wci¹-

ganiu czêœci drugiego segmentu       

i monta¿ ich na wie¿y. (...) A gdy 

zakoñczono drugi segment he³mu 

przysz³a kolej na belkê dêbow¹ 10-

ciometrow¹ prawie o wadze 400 

kg, a mo¿e i wiêcej. Ju¿ “król” 

umocowany linami i powoli od-

rywa siê od ziemi, a by³a godzina 

15:30.   

Bardzo obszernie ks. Lewan-

dowski opisuje dzieñ 18 sierpnia 

1984 r., czyli wci¹gniêcie na wie¿ê kuli 

i opackiego krzy¿. Oto niewielki frag-

ment tego zapisu: Zjechali siê zawia-

domieni goœcie i parafianie, aby byæ 

œwiadkiem wci¹gniêcia kuli i opac-

kiego krzy¿a. (...) Godzina 10:00 kula 

ju¿ przyczepiona do udŸwigu - dosta-

tecznie dobrze i silnie oraz bez-

piecznie. Nawet mistrza W³ady-

s³awa sprawdzaj¹cego mo¿e prze-

wieŸæ ze sob¹ na wysokoœci... (...) 

W³adek trzyma puszkê miedzia-

n¹. Ona przeznaczona jest do ku-

li. W niej umieszczono: historiê 

Przemêtu i okolicy, dokument     

o odbudowie he³mu wie¿y, mapê 

topograficzn¹ Przemêtu, listê 

ofiarodawców, spis Matek ¯y-

wego Ró¿añca, listê ksiê¿y pro-

boszczów od czasów OO. Cy-

stersów, listê wikariuszy, listê ksiê¿y     

i zakonników pochodz¹cych z parafii 

przemêckiej, kilka gazet, tygodników, 

dzienników z dni ostatnich, podpisy 

uczestników prac wci¹gniêcia kuli, 

stare zapiski znalezione pod zadasze-

niem wie¿y z 1885 roku i te z 1843 r. 

Poznañska telewizja zaprezento-

wa³a wci¹gniêcie kuli na wie¿ê i osa-

dzenie powy¿ej nich krzy¿a opackie-

go.

Ci¹g dalszy nast¹pi...

Maciej Ratajczak
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