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Przed 360 laty, 24 czerwca 1651
r. opat Zygmunt Suliñski rozpocz¹³
budowê nowego koœcio³a klasztornego w Przemêcie. Kontynuowali
j¹ opaci Miko³aj ¯egocki i Aleksander Koszanowski.
W budowie koœcio³a wziêli
udzia³ architekci Jerzy i Jan Catenaci. Twórc¹ projektu by³ Tomasz
Poncino. Œwi¹tynia zast¹pi³a dotychczasowy
drewniany koœció³, który wkrótce rozebrano.
Historia koœcio³a
pw. œw. Jana Chrzciciela w Przemêcie
obfitowa³a w wiele

istotnych wydarzeñ. Przez lata
œwi¹tynia by³a nara¿ona na przetaczaj¹ce siê przez ten teren burze
i wichury, które wyrz¹dzi³y wiele
szkód w konstrukcji budynku.
W 1792 r. podczas jednej z burz
zniszczony zosta³ he³m wie¿y po³udniowej i dach.
Równie wiele zniszczeñ by³o
efektem licznych wojen, które przetacza³y siê przez Ziemiê Przemeck¹. Koœció³ przez lata niszcza³.
W czasie okupacji hitlerowskiej zamieniony zosta³ na magazyn.
Po wojnie dziêki dobrym gospodarzom obiektu, którzy poznali siê na
wartoœci tego niezwyk³ego zabytku
i z odpowiednim przygotowaniem
przyst¹pili do prac remontowych,
dziœ œwi¹tynia cieszy swym blaskiem jak nigdy dot¹d w historii.

Przepisy na tradycyjne
jedzenie prosto z rodzinnych
ksi¹g kucharskich
Kó³ Gospodyñ Wiejskich

Przez wiele lat koœció³ w Przemêcie mia³ he³m tylko na jednej wie¿y

Wspó³czesne herby miast i gmin czêsto swój rodowód maj¹ w starych pieczêciach, na których w³aœciciele miasta umieszczali osoby, zwierzêta i przedmioty maj¹ce okreœlaæ charakter osady i patronowaæ
jej. Tak¿e wspó³czesny herb Gminy Przemêt swoje korzenie ma w œredniowiecznych pieczêciach w³aœcicieli miasta.
Pierwsza zachowana pieczêæ miasta Przemêt pochodzi z XV wieku. Na
pieczêci widnieje wyobra¿enie œw. Stanis³awa z kolistym nimbem wokó³
g³owy oraz z praw¹ rêk¹ wzniesiona
w geœcie b³ogos³awieñstwa. W lewej
œwiêty trzyma skoœnie pastora³. Na pieczêci zamieszczony zosta napis „sigilum opidi prsem | sanctus stanislas”.
Dlaczego w³aœnie œw. Stanis³aw patronowa³ œredniowiecznemu miastu
Przemêt? Tego nie wiemy. Byæ mo¿e
jego umieszczenie na miejskiej pieczêci wi¹zaæ nale¿y z faktem w³¹czenia
Przemêtu do Królestwa Polskiego, którego patronem by³ w³aœnie œw. Stanis³aw.
Co ciekawe, z tego samego okresu,
a wiêc z XV wieku pochodzi druga pieczêæ, tym razem z wyobra¿eniem œw.
Andrzeja siedz¹cego na ozdobnym tronie z trzymanym przed sob¹ w rêkach
krzy¿em ukoœnym. Na pieczêci znajduje siê tak¿e napis: „sigillum ciuitatis

Pieczêæ Przemêtu z XVI/XVII wieku
przedstawiaj¹ca postaæ
œw. Andrzeja z krzy¿em na tronie
de prym [...]” Pieczêæ ta by³a u¿ywana
od po³owy XV wieku. Po raz ostatni jej
odcisk odnajdujemy w dokumencie
z 1585 roku.
Sk¹d zmiana patrona miasta ze
œw. Stanis³awa na œw. Andrzeja? W roku 1408 król W³adys³aw Jagie³³o sprzeda³ Przemêt cystersom z Wielenia.

Prawdopodobnie przejœcie miasta w rêce zakonników spowodowa³o, i¿ pieczêæ
z wizerunkiem œw. Stanis³awa patrona
Królestwa przesta³a obowi¹zywaæ,
a w jej miejsce zaczêto u¿ywaæ pieczêci
ze œw. Andrzejem. Wybór konkretnie
œw. Andrzeja zwi¹zany by³ zapewne
z faktem, i¿ w Przemêcie istnia³a ju¿
wówczas parafia pod jego wezwaniem.
W po³owie XVI lub na pocz¹tku
XVII w. powsta³a kolejna pieczêæ, która
równie¿ zawiera wizerunek œw. Andrzeja. Podobnie jak w poprzedniej
uwieczniony na niej œw. Andrzej zasiada na tronie i trzyma przed sob¹ krzy¿
ukoœny. O ile jednak na pieczêci wczeœniejszej – œredniowiecznej krzy¿ mo¿na potraktowaæ jako element drugorzêdny, atrybut u³atwiaj¹cy rozpoznanie œwiêtego, o tyle na pieczêci
z XVI/XVII wieku krzy¿ sta³ siê przedmiotem równorzêdnym, a nawet dominuj¹cym postaæ œwiêtego. Na pieczêci
umieszczono napis: „SIGILLVM
OPPIDI PRZEMETH”.
Nowa pieczêæ w u¿yciu by³a od 1609
roku i niew¹tpliwie mo¿na jej powstanie wi¹zaæ z wybudowaniem w Przemêcie w tym czasie (1605 r.) nowego
budynku koœcio³a pw. œw. Andrzeja.
Mo¿na œmia³o stwierdziæ, i¿ pieczêæ
z XVI/XVII wieku sta³a siê pierwowzorem wspó³czesnego herbu gminy
Przemêt.
Maciej Ratajczak
Na podstawie”Heraldyki miast
wielkopolskich do koñca XVIII
wieku” Marka Adamczewskiego.

od 20 lat
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O budowie koœcio³a klasztornego pw. œw. Jana Chrzciciela w Przemêcie
w artykule opublikowanym w ksi¹¿ce “Osiem wieków Ziemi Przemêckiej” ciekawie pisze ks. Jacek Toœ. Oto fragment tego tekstu.

W "Kalendarzu Cysterskim" znajduje siê dok³adna data zakoñczenia
d³ugotrwa³ego okresu translokacji.
Ostatecznie cystersi przybyli do Przemêtu dnia 14 kwietnia 1418 roku, za
opata Tomasza. (...)
Budowa koœcio³a klasztornego
w Przemêcie przypad³a na okres bardzo burzliwy. W kartuszu, umieszczonym po prawej stronie prezbiterium, znajduje siê informacja,
¿e dnia 24 czerwca 1651 roku
w uroczystoœæ œw. Jana Chrzciciela, opat Zygmunt Suliñski, za zgod¹ ordynariusza miejsca, po³o¿y³
kamieñ wêgielny pod budowê nowego koœcio³a. Inskrypcja donosi tak¿e, ¿e nowa œwi¹tynia zosta³a poœwiêcona Matce Bo¿ej Wniebowziêtej, patronce zakonu, zgodnie z praktyk¹ cystersk¹, ¿e wszystkie koœcio³y cysterskie, gdziekolwiek i kiedykolwiek bêd¹
budowane, maj¹ mieæ na pierwszym
miejscu wezwanie maryjne. Drugim
patronem nowego koœcio³a zosta³ œw.
Jan Chrzciciel. Wzmianka o rozpoczêciu budowy znajduje siê te¿ w innych
dokumentach klasztornych. Wed³ug
tradycji ludowej, która przetrwa³a a¿
do czasów obecnych koœció³ mia³ byæ
zbudowany na palach, bagnista bowiem okolica nadobrzañska nie pozwala na inny rodzaj budowy. Twierdzenie
to jednak jest b³êdne. Na pocz¹tku XX
wieku postanowiono odbudowaæ he³m
wie¿y po³udniowej. Prace rozpoczêto od
zbadania pod³o¿a wie¿y. Ekspertyza

z roku 1909 wypad³a niespodziewanie
korzystnie. Dziêki odwiertom, które
siêga³y szeœæ metrów w g³¹b ziemi
stwierdzono, ¿e fundamenty koœcio³a
zosta³y zrobione z ogromnych polnych
kamieni oraz, ¿e pod³o¿em dla nich jest
"najzdrowszy piasek". Mylne okaza³o
siê zatem przypuszczenie, ¿e koœció³
stoi na torfie i palach. Przekaz o palach móg³ siê wzi¹æ st¹d, ¿e jeszcze w roku 1860, na ³¹kach
zwanych szpitalne, które
dawniej by³y b³otami miêdzy koœcio³em klasztornym
a tak zwan¹ Bia³ogór¹,
znajdowa³y siê stoj¹ce pale
dêbowe. One to zosta³y póŸniej wydobyte i byæ mo¿e,
wed³ug ludowej tradycji,
wykorzystano je czêœciowo
do budowy niektórych ³awek koœcielnych. Pale te
s³u¿y³y prawdopodobnie
jako podstawy pod most,
który ³¹czy³ klasztor z Bia³ogór¹ i Przedmieœciem.
Tradycja o koœciele zbudowanym na palach ugruntowa³a siê
jeszcze bardziej na pocz¹tku naszego stulecia. (...)
W roku 1654 opatem przemêckim
zosta³ Aleksander Nieborowski, który
prowadzi³ dalsze prace budowlane.
W nastêpnym jednak roku wybuch³a
wojna polsko-szwedzka, która przerwa³a tok prac przy budowie œwi¹tyni na
okres oko³o piêtnastu lat. Nie wiadomo

jak dalece by³a zaawansowana budowa
koœcio³a. W roku 1655 król szwedzki,
pozyskawszy sobie przychylnoœæ Brandenburczyków, uderzy³ na Polskê. Wiosn¹ 1656 roku Brandenburczycy wkroczyli do Wielkopolski. Genera³ Derfflinger spl¹drowa³ oraz spali³ miasto Babimost oraz klasztor przemêcki i wymordowa³ przy tej sposobnoœci blisko tysi¹c
bezbronnych mieszkañców. Liczba
zabitych ludzi dotyczy prawdopodobnie
obu miejscowoœci Babimostu i Przemêtu. W tym czasie uleg³y na pewno zniszczeniu mury wznoszonego koœcio³a
przemêckiego. Nie wiadomo w jakim
stadium budowy znajdowa³a siê œwi¹tynia. Wed³ug podañ ludowych czêœæ
ludnoœci przemêckiej musia³a siê schroniæ na niedostêpnych dla wojsk nieprzyjacielskich bagnach i moczarach
obrzañskich otaczaj¹cych Przemêt. (...)

Opat przemêcki
Miko³aj ¯egocki

Po zakoñczeniu wojny w roku 1660
rozpoczê³y siê trudne lata powojenne.
G³ównymi stratami, jakie ponieœli cystersi przemêccy, by³o zburzenie dopiero co wznoszonych murów koœcio³a
i zniszczenie klasztoru. Zniszczeniu
uleg³y te¿ liczne dokumenty klasztorne.

D³ugo odczuwano skutki "potopu
szwedzkiego" na terenie Przemêtu. Powojenny kryzys odsun¹³ budowê
koœcio³a na póŸne lata szeœædziesi¹te.
Budowê koœcio³a wznowi³ opat Miko³aj ¯egocki, syn s³ynnego Krzysztofa ¯egockiego, pierwszego partyzanta Rzeczypospolitej. Opat
Miko³aj ¯egocki by³ wiêc w³aœciwym budowniczym, który wzniós³
obecny koœció³.
Tak¹ informacjê mo¿na znaleŸæ
w kartuszu na pó³nocnej œcianie prezbiterium. Nowy opat podniós³ klasztor
i koœció³ od samych fundamentów. Dalej w wspomnianym ju¿ kartuszu znajduje siê wzmianka, ¿e materia³ budowlany dostarczy³ Andrzej Szo³drski,
kasztelan biechowski. Materia³ ten wykorzystano do wyrabiania cegie³
kszta³tówek, wypalanych w miejscowej, kla-sztornej cegielni. W tym czasie
Przemêt by³ po³o¿ony w okolicy moczar
obrzañskich. St¹d trudno by³o o materia³ budowlany i chyba dlatego dar kasztelana Andrzeja Szo³drskiego by³
bardzo potrzebny, aby mo¿na by³o
wznowiæ budowê œwi¹tyni. Najpierw
zbudowano prezbiterium i nawê poprzeczn¹. Pierwotny plan zak³ada³
otynkowanie koœcio³a, lecz z powodu
wojen i zawieruch, pozosta³ bez tynku
i bez fugowania; nisze /zag³êbienia/
w fasadzie zachodniej zaœ bez figur. Za
¯egockiego wzniesiono w zasadzie tylko mury œwi¹tyni.
Kto pracowa³ przy budowie? Wœród
cystersów byli tak zwani konwersi,
bracia nie posiadaj¹cy studiów, którzy
mieszkali przewa¿nie w miejscu swej
pracy. Ich zas³ugi w zakonie by³y bardzo du¿e. Im te¿ przypisuje siê w wiêkszoœci wznoszenie wspania³ych koœcio³ów i budowli klasztornych. Brak
jakichkolwiek Ÿróde³ klasztornych
z tamtych czasów, nie pozwala na dok³adne odtworzenie etapów budowy koœcio³a w Przemêcie. Jedynie wspomniana wy¿ej zasada cysterska pozwala
przypuszczaæ, ¿e i w Przemêcie znaczne
prace wykonali konwersi, które by³y
bardzo uci¹¿liwe z powodu podmok³ego
terenu i otaczaj¹cych Przemêt bagien.
Gdy zasadnicze prace budowlane
dobiega³y ju¿ koñca dnia 29 grudnia
1689 roku, po wielkich cierpieniach
zmar³ opat Miko³aj ¯egocki, który kierowa³ konwentem przemêckim w ci¹gu
dwu-dziestu jeden lat.

Dnia 6 wrzeœnia 1690 roku papie¿
Aleksander VIII zamianowa³ opatem
przemêckim Antoniego K¹tskiego. Nowy opat nie zosta³ jednak przyjêty przez
klasztor, lecz w roku 1691 na opactwo
przemêckie wst¹pi³ Aleksander Koszanowski, dotychczasowy proboszcz w Lesznie. W tym czasie budowa koœcio³a
by³a ju¿ zakoñczona. Jego dzie³em jest
wystrój wnêtrza koœcio³a przemêckiego, który przyozdobi³ m.in. sztukateri¹.
Wtedy te¿ nast¹pi³o dokoñczenie fasady zachodniej i dobudowanie kruchty
miêdzy wie¿ami. Innego zdania jest
Adam Dubowski, który uwa¿a, ¿e
kruchtê dobudowano dopiero oko³o roku 1750. Dobrze jest tu wspomnieæ
dwóch przeorów Jana Paw³owskiego
i Roberta Zbarskiego, którzy tak¿e
przyczynili siê do wewnêtrznego przyozdobienia koœcio³a. Dnia 29 sierpnia
1693 roku, jak podaj¹ Ÿród³a klasztorne, przeor Jan Paw³owski, ufundowa³
wielki o³tarz do koœcio³a klasztornego.
Wspomniani wy¿ej przeorowie dnia 12
paŸdziernika 1696 roku przyozdobili
wielki o³tarz z³otem, o czym donosi napis w kartuszu po lewej stronie wielkiego o³tarza. Niektórzy autorzy widz¹
pod dat¹ 12 paŸdziernika 1696 roku
dzieñ konsekracji koœcio³a. Twierdzenie to jednak jest b³êdne, poniewa¿ nie
jest znana data konsekracji koœcio³a,
a dzieñ 12 paŸdziernika 1696 roku by³
raczej dniem konsekracji o³tarza. Dnia
20 marca 1698 roku opat Aleksander
Koszanowski zawar³ z majstrem Lubowiczem kontrakt na budowê organ do
nowego koœcio³a. By³y one czynne a¿ do
roku 1820. Cystersi bardzo pielêgnowali w klasztorach kulturê muzyczn¹.
Prowadzili wiele kapel koœcielnych.
Prê¿ne by³y tak¿e oœrodki klasztorne
jak: Obra, L¹d, Bledzew i Przemêt. (...)
ks. Jacek Toœ

Od 1792 roku przez niemal dwieœcie lat jedynie pó³nocn¹ wie¿ê koœcio³a pw. œw. Jana Chrzciciela w
Przemêcie wieñczy³ he³m. Odbudowano go dopiero w 1984 r. przywracaj¹c tym samym kszta³t œwi¹tyni
z lat 1725-92.
Próby odbudowy he³mu po³udniowej wie¿y przemêckiego koœcio³a pw.
œw. Jana Chrzciciela, który zosta³ zniszczony podczas wichury w 1792 roku
prowadzone by³y ju¿ na pocz¹tku XX
wieku. Wyniki badañ z 1907 r. wskazywa³y, ¿e pod³o¿em pod zachodni¹
czêœci¹ koœcio³a, czyli tam, gdzie stoj¹
wie¿e, jest margiel, piasek a nawet lita
ska³a. Nieprawdziwe okaza³y siê wiêc
przypuszczenia, ¿e koœció³ wybudowany zosta³ na palach. Wyniki badañ
z 1907 roku zosta³y niestety nieco zafa³szowane. Architekt, odpowiedzialny
wówczas za projekt, chc¹c unikn¹æ podjêcia decyzji o odbudowie wie¿y,
przedstawi³ wyt³umaczenie, i¿ odbudowa nie jest mo¿liwa w³aœnie ze
wzglêdu na s³aby grunt. Choæ projekt
odbudowy wie¿y by³ ju¿ gotowy i zebrano ju¿ kilka tysiêcy niemieckich marek
na jej odbudowê, he³m wówczas nie
powsta³. (...)
Do odbudowy wie¿y powrócono dopiero w latach 80-tych XX wieku. Prace
na odbudow¹ wie¿y trwa³y od pocz¹tku
kwietnia do 19 grudnia 1984 r. Oczywiœcie przygotowania rozpoczê³y siê du¿o wczeœniej. Jak wspomina ks. Hieronim Lewandowski, który do Przemêtu
przyjecha³ z parafii œw. Wojciecha w Poznaniu, podczas pierwszych
naszych

spotkañ, ten entuzjasta ziemi przemêckiej podzieli³ siê ze mn¹ myœl¹ o odbudowie wie¿y. Mnie równie¿ ju¿ wówczas
ta myœl po g³owie chodzi³a wiêc odpowiedzia³em – czemu nie, ale zaraz zaznaczy³em, ¿e nie ma na to funduszy.
Wówczas ks. Lewandowski wy³o¿y³
pierwsze pieni¹dze, za które zakupiliœmy po³owê surowca – drzewa sosnowego z pobliskich lasów. Potem rozpoczêliœmy organizacjê ekipy budowlanej.
Pojechaliœmy do Brenna i rozmawialiœmy z Panem W³adys³awem Bur¹ oraz
jego bratem Panem Eugeniuszem Bur¹. (...) Dnia 1 kwiecieñ 1984 r. z Brenna przyjecha³a ekipa budowlana - do
W³adys³awa i Eugeniusza Bury, do których do³¹czyli Panowie Florian Nêdza

oraz Marek Bura, syn W³adys³awa. To
oni w czwórkê stanowili trzon ekipy
budowlanej.
Wszystkie prowadzone prace musia³y byæ wczeœniej uzgodnione z w³adzami koœcielnymi. Pocz¹tkowo, gdy
mówi³em o swoich planach w kurii,
traktowano mnie jak marzyciela, a potem ju¿ nie zwracali na mnie specjalnej
uwagi. Prowadz¹c prace przy zabytku
trzeba jednak zg³osiæ tak¿e do
wojewódzkiego konserwatora zabytków, którym w tym czasie by³ Pan
Wawrzyniec Kopczyñski. By³ on postrachem w ówczesnym województwie leszczyñskim. Wszyscy powtarzali mi,
abym tylko siê z nim nie zadawa³ bo to
jest antykleryka³ i w dodatku osoba
bardzo formalna. Okaza³o siê, ¿e jest
zupe³nie inaczej, ¿e po prostu tylko
goni³ tych, którzy prace konserwatorskie robili Ÿle, lub nic nie robili. (...)
Prawdziwy problem zrodzi³ siê z odwzorowaniem kuli na budowanej wie¿y, tak aby mia³a ona taki sam kszta³t
i tak¹ sama wielkoœæ jak kula na wie¿y
pó³nocnej. Konserwator Kopczyñski
stwierdzi³, i¿ nale¿y sprowadziæ naukowców z poznañskiego Geopozu. Tak
te¿ zrobi³em. Naukowcy
przyjechali i prowadzili po-
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miary za pomoc¹ przyrz¹du nazywanego teodolit. Jeden przyrz¹d postawili
przy koœciele œw. Andrzeja, drugi pod
Zaborowem, a trzeci na balkonie
jednego z domów i robili jak najdok³adniejsze pomiary kuli. Wyniki tych
pomiarów wraz ze zdjêciami przekazali
nastêpnie mi. Oczywiœcie wykonanie
tych pomiarów kosztowa³o i to nie
ma³o. Teraz trzeba by³o poszukaæ
specjalistycznej firmy, która wykona³aby kulê zgodnie z wykonanymi
pomiarami. Tak¹ firmê uda³o mi siê
znaleŸæ przez znajomych dyrektora
Fabryki „Stomasz” w Pleszewie. By³a
to firma, która robi³a kot³y. Praca nad
kul¹ by³a zlecona „po cichu” czyli bez

Pami¹tka konsekracji
przemêckich dzwonów z 1967 r.

Odbudowa wie¿y po³udniowej

mówienia, ¿e jest to kula na wie¿ê dla
koœcio³a, a ¿e to kocio³. Tydzieñ przed
odbiorem gotowej kuli prace na wie¿y
po³udniowej dosz³y do tej wysokoœci, na
której umieszczona by³a kula na wie¿y
pó³nocnej. Panowanie Burowie ogl¹daj¹c z bliska kulê stwierdzili, i¿ to co
naukowcy z Geopozu obliczyli za
pomoc¹ teodolitu ma kszta³t jaja, a kula na wie¿y ma dok³adny kszta³t
kulisty. W efekcie wielotygodniowe
pomiary i wyliczenia musia³em
zniwelowaæ i wyrzuciæ do kosza. Szybko pojecha³em do firmy robi¹cej kulê
i poprosi³em o wprowadzenie poprawek jakie wyliczyli panowie Bura. Na
szczêœcie zd¹¿y³em i dziœ obie kule nie
ró¿ni¹ siê od siebie.
Kulê wci¹galiœmy na wie¿ê 19 sierpieñ 1984 r. Zaprosi³em na ten dzieñ
wielu goœci, m.in. poznañsk¹ telewizjê.

Relacja z tego wydarzenia by³a wieczorem nadana w Teleskopie, a migawka
tak¿e w telewizji ogólnopolskiej. Kula
wci¹gana by³a na górê na linie przymocowanej do wspomnianego ju¿ dêbu.
Zanan jest fotografia, na której widaæ
jak Pan W³adys³aw Bura siedzi okrakiem na wci¹ganej kuli. W rzeczywistoœci wsiad³ ona na kulê jak na konia tylko do fotografii i nie zosta³ wci¹gniêty
wraz z kula do góry. W kuli umieœciliœmy zalakowana i zapieczêtowan¹
tubê, do której w³o¿yliœmy dokumenty,
lokalne i ogólnopolskie gazety, u¿ywane wówczas pieni¹dze oraz podpisy
wszystkich tam obecnych. Wszystko to
zosta³o wci¹gniête i zamontowane na
wie¿y.
Nad kul¹ nale¿a³o postawiæ krzy¿
opacki. Na chor¹gwi przy krzy¿u
zamieœciliœmy napis „EMHL1984”
i pod spodem „WK”. Litery te oznacza³y: Edward Majka, Hieronim Lewandowski, Wawrzyniec Kopczyñski.
Owego dnia - 19 sierpnia 1984 r. ca³oœæ
zestawiliœmy razem.
Kolejnym etapem by³o obicie he³mu
blach¹. Dziêki znajomoœci¹ wpisa³em
W³adys³awa i Eugeniusza Burê na kurs
czeladniczy, którzy choæ doskonale potrafili wykonaæ tê robotê to jednak musieli mieæ odpowiednie papiery, zaœwiadczenia.
Widok jak roœnie he³m wie¿y by³ dum¹ dla Przemêtu i jego mieszkañców.
Z perspektywy czasu trzeba powiedzieæ, choæ mo¿e to zabrzmieæ jako
chwalenie siê, i¿ wie¿a przez tak d³ugi
czas nie by³a odbudowywana nie z braku pieniêdzy czy umiejêtnoœci ale z powodu braku odwagi, aby podj¹æ siê tego
zadania.
19 grudnia 1984 roku do Przemêtu
przyjecha³ ks. Arcybiskup Jerzy Stroba
aby poœwiêciæ nowy he³m wie¿y. Podczas Mszy Œw. ksi¹dz Arcybiskup,
który wczeœniej odbudowa³ Katedrê œw.
Jakuba w Szczecinie powiedzia³: „Nie
wiem kto wiêkszego dzie³a doko-na³ czy ja, jak w Szczecinie odbudo-wa³em
Katedrê œw. Jakuba czy wy, bo ja
wszystko budowa³em na ziemi i mog³em sobie postawiæ rusztowania, a wy
to wszystko robiliœcie w przestworzach”.
ks. kanonik Edward Majka

Gdy w 1651 roku cystersi rozpoczêli w Przemêcie budowê staj¹cej
do dziœ œwi¹tyni farnej miasto ju¿ od ponad dwóch wieków ¿y³o
w rytmie cysterskiej maksymy “Ora et labora - Módl siê i pracuj”.
Narodzin koœcio³a i powstania
w Przemêcie parafii œw. Piotra nale¿y
doszukiwaæ siê ju¿ na prze³omie
wieków X i XI. Trzeba by³o jednak
czekaæ do pocz¹tków XIII wieku aby
ksi¹¿ê kaliski W³adys³aw Odonic podj¹³ pierwsz¹ próbê sprowadzenia do kasztelani przemêckiej cystersów z Pforty. Do lokacji klasztoru wówczas nie dosz³o, a badacze historii przyczyny tego
upatruj¹ w ró¿nych elementach. Co siê
odwlecze to nie uciecze - mówi znane
porzekad³o. Oto 68 lat póŸniej (czyli
w 1278 r.) wojewoda poznañski Benjamin Zaremba za zgod¹ Boles³awa Pobo¿nego i Przemys³a II uzyska³ zatwierdzenie swej fundacji klasztoru
cystersów w Wieleniu. Na ziemiê przemêck¹ przybywaj¹ zakonnicy z Parady¿a. Osiedlaj¹ siê w... no w³aœnie gdzie? Do niedawna utrzymywano, ¿e
pierwsz¹ lokacj¹ klasztoru by³ dzisiejszy Kaszczor. Obecnie na miejsce to
wskazuje siê nieistniej¹c¹ dziœ ju¿
miejscowoœæ Ptowo. Nie ma jednak

w¹tpliwoœci, ¿e na pocz¹tku XIV wieku
cystersi przenieœli siê z pierwszej siedziby do Wielenia. Gdy w 1408 roku
król W³adys³aw Jagie³³o darowa³ klasztorowi wieleñskiemu Przemêt jako
zastaw, cystersi skorzystali z szansy
i rok póŸniej wykupili gród z zastawu,
rozpoczynaj¹c budowê nowego klasztoru i koœcio³a. Owe pierwsza przemêcka
siedziba cystersów by³a zbudowana
z drewna.
Dok³adnie 14 IV 1418 r. opat i konwent klasztorny przenieœli siê z Wielenia do Przemêtu. Wkrótce w Przemêcie
rozpoczêto budowê drugiego koœcio³a
pw. œw. Andrzeja. Dokument erekcji
parafii miejskiej niestety nie zachowa³
siê. Wiemy jednak, ¿e pierwszym pleban od œw. Andrzeja by³ Miko³aj Wañka, wspominany w dokumentach od
1422 r.
Obok koœcio³a klasztornego w Przemêcie istnia³y wówczas dwie parafie parafia pw. œw. Piotra oraz nowa
parafia pw. œw. Andrzeja. Niew¹tpliwie
obie rywalizowa³y ze sob¹.
W dokumencie z 1440 r.
czytamy, i¿ pleban z koœcio³a pw. œw. Piotra, Stanis³aw Mader utraci³ prawa parafialne nad Kluczewem na rzecz plebana
koœcio³a pw. œw. Andrzeja
– Miko³aja Wañki. Na pocz¹tku XVI wieku do parafii œw. Piotra nale¿a³y
Strakowo, Radomierz oraz
Barchlin, natomiast parafia miejska sprawowa³a
w³adzê nad Przemêtem,
Zaborowem, Siekowem,
Kluczewem, S¹czkowem
i Przedmieœciem. Z rywalizacji tej zwyciêsko wysz³a

Obraz przedstawiaj¹cy
po¿ar Przemêtu
z 1802 roku

parafia œw. Andrzeja, której znaczenie
w XVI wieku znacznie wzros³o.
Wybudowane na pocz¹tku XV w.
zabudowania klasztorne po dwustu latach by³y w bardzo z³ym stanie. Dlatego
w roku 1604 zakonnicy wznieœli nowy
klasztor, ju¿ murowany. W po³owie
XVII wieku po³¹czono parafie œw. Piotra i œw. Andrzeja. Jeszcze w XVI w.
dodano do tytu³u œw. Piotra drugi tytu³
œw. Paw³a. W tym te¿ czasie koœció³ pw.
œw. Piotra i Paw³a podupad³. Z ruiny
dŸwign¹³ go sufragan poznañski bp
Maciej Kurski.
Los pierwszego drewnianego klasztoru wkrótce spotka³ budynek koœcio³a. Zniszczon¹ przez czas œwi¹tyniê
wkrótce rozebrano, zanim jednak to
uczyniono rozpoczêto budowê nowego
murowanego koœcio³a. Prace rozpoczêto
24 czerwca 1651 r. za opata Zygmunta
Suliñskiego, a kontynuowane by³a
przez opatów Miko³aja ¯egockiego
i Aleksandra Koszanowskiego. Wybudowanie koœcio³a okaza³o siê jednak
zadaniem nie³atwym, tym bardziej
w okresie wojny ze Szwecj¹. Gdy w 1655
roku Polskê zala³ “potop szwedzki”
prace budowlane wstrzymano. Wkrótce
najeŸdŸcy zniszczyli to co ju¿ uda³o siê
wybudowaæ, a miasteczko Przemêt
spalili, zabijaj¹c znaczna czêœæ jego
mieszkañców.
Prace wznowiono po zakoñczeniu
wojny. Trwa³y one do roku 1690. Prace
sztukatorskie autorstwa Alberta Bianco trwa³y jeszcze 6 lat, natomiast he³my
wie¿ wzniesiono dopiero w 1725 r.
Wówczas tak¿e konsekrowano o³tarz.
Wiek XVIII nie by³ dla koœcio³a pw.
œw. Jana Chrzciciela w Przemêcie ³askawy. W 1742 r. koœció³ oraz zabudowania klasztorne zniszczy³ po¿ar.
Œwi¹tyni nie odzyska³a ju¿ swojej pierwotnej bry³y. Podczas odbudowy
w 1743 r. obni¿ono dachy, które pokryto
blach¹ i wybudowano nowe szczyty
œwi¹tyni. Sklepienie œwi¹tyni odbudowywano w latach 1758 - 1759 r.
Prze³om XVIII i XIX wieku by³ dla
koœcio³a jeszcze bardziej dramatyczny.
W 1792 roku podczas huraganowej burzy spad³ na koœció³ he³m po³udniowej
wie¿y. Na blisko dwa wieki œwi¹tyni
straci³a swój charakterystyczny wygl¹d. W 1802 r. olbrzymi po¿ar zniszczy³ koœció³ pw. œw. Andrzeja oraz
znaczn¹ czêœci domów przy rynku. Tragedia ta uwieczniona zosta³a na obrazie

z tamtego czasu, przedstawiaj¹cego œw.
Andrzeja na tle p³on¹cego miasta. Do
odbudowy zniszczonego grodu wykorzystano ceg³y pochodz¹ce z rozbiórki
budynku klasztoru.
W 1803 r. nabo¿eñstwa parafialne
przeniesiono do koœcio³a klasztornego
pw. œw. Jana Chrzciciela, który dwa
lata póŸniej sta³ siê koœcio³em parafialnym.
W roku 1836 r. rz¹d pruski przeprowadzi³ kasacjê zakonu cystersów.
W latach 1883 - 1886 r. przeprowadzono gruntown¹ renowacjê koœcio³a,
podczas której m.in. odkryto zamalowane polichromie. W tym czasie koœció³

koœcio³a na nowo pokryto blach¹ miedzian¹.
Okupacja hitlerowska to kolejny
czarny okres w historii przemêckiej
œwi¹tyni farnej. W 1941 r. okupant
zamkn¹³ koœció³ i zamieni³ go na magazyn. Koœció³ otwarto dopiero w 1945
roku. Do 1947 r. ks. proboszcz Gracjan
Siuda przeprowadzi³ remont budynku
koœcio³a, a tak¿e odbudowa³ koœció³ pw.
œw. Piotra i Paw³a.
Kolejne prace remontowe w koœciele ju¿ w latach 1954-58 r. prowadzone
by³y pod nadzorem ks. Stanis³awa
Ka³ka. W tym czasie (1959 r.) z okazji
jubileuszu 60-lecia œwiêceñ kap³añ-

wzbogaca siê o nowe elementy wyposa¿enia, m.in. w 1897 r. staraniem ówczesnego proboszcza ksiêdza Wiktora
Moj¿ykiewicza na œcianach œwi¹tyni
pojawiaj¹ siê stacje drogi krzy¿owej.
Na pocz¹tku XX wieku proboszcz ten
podj¹³ starania w celu odbudowy
he³mu wie¿y po³udniowej. Zamierzenia
nie zrealizowano.
W okresie I wojny œwiatowej œwi¹tynia utraci³a kolejne elementy swego
pierwotnego wygl¹du. Czêœciowo rozebrano wówczas klasztor, w efekcie z ca³ego zespo³u klasztornego zachowano:
koœció³, kru¿ganek klasztorny przylegaj¹cy do œwi¹tyni od po³udnia oraz
wolnostoj¹ce skrzyd³o klasztoru na po³udnie od koœcio³a - pozosta³oœæ za³o¿enia czworobocznego wokó³ wirydarza. W 1917 r. Niemcy zerwali miedzian¹ blachê z dachu koœcio³a na cele
wojenne.
Czas miêdzywojenny nie przyniós³
odbudowy podupad³ej œwi¹tyni choæ
pewne starania w tym wzglêdzie czyni³
ks. proboszcza Józefa Zalewskiego,
którego staraniem w 1930 r. dachy

skich ks. kanonika Gracjana Siudy parafianie zbudowali kaplicê Matki Boskiej Czêstochowskiej .
Pocz¹tek lat 80-tych XX wieku przyniós³ jedn¹ z najwiêkszych, a na pewno
najbardziej spektakularnych inwestycji. W 1982 r. z inicjatywy ks. Hieronima Lewandowskiego ks. proboszcz
Edward Majka podj¹³ starania w celu
odbudowy zrzuconego w 1792 r. he³mu
wie¿y. Prace trwa³y dwa lata i zakoñczy³y siê sukcesem w 1984 roku.
Pod koniec lat 80-tych w koœciele
wykonano nowe posadzki, pod³ogi, odmalowano œciany i czêœciowo wyremontowano dachy. W 1992 r. spoinowano
fasadê frontow¹ koœcio³a oraz kru¿ganku.
Kolejne prace prowadzone by³y ju¿
przez obecnego proboszcza ks. pra³ata
Edmunda Magdziarza. (patrz obok).

Maciej Ratajczak
na podstawie “Koœçió³ pw. œw.
Jana Chrzciciela w Przemêcie.
Przewodnik”

Od roku 1998 do dziœ prace
konserwatorsko-remontowe w koœciele prowadzi ks. proboszcza
Edmund Magdziarz. W 1998 roku
przeprowadzono spoinowanie koœcio³a. W 2002 i 2003 roku uzupe³niono i czêœciowo wymieniono
koœcielne ³awki - dotychczasowe
zast¹pione zosta³y dêbowymi
Przeprowadzono wówczas tak¿e
remont dachu na kruchcie.
W 2004 roku rozpocz¹³ siê remont wnêtrza koœcio³a. Przeprowadzono renowacjê i konserwacjê polichromii nad prezbiterium
oraz w transepcie, a tak¿e renowacjê i konserwacjê o³tarza Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej oraz krzy¿a.
W kolejnym roku wymieniono
okna w prezbiterium, transepcie,
kruchcie i czêœciowo na fasadzie
frontowej koœcio³a, a w 2006 r.
przeprowadzono renowacjê i konserwacjê o³tarza g³ównego oraz
konserwacji poddano tak¿e ambonê i tron opacki.
Rok 2007 to renowacja i konserwacja chrzcielnicy i wszystkich bocznych o³tarzy ³¹cznie
z obrazami (7 sztuk).
W 2008 r. dokonano kompleksowego remontu organów,
które m.in. doposa¿ono w dzwony
rurowe. Renowacji i konserwacji
poddano równie¿ prospekt organowy i balustradê chóru. W nastêpnym roku odmalowano wnêtrze koœcio³a, odnowiono obrazy
œcienne, z³oceni oraz przeprowadzono renowacjê i konserwacjê
pozosta³ych obrazów i feretronów.
W 2010 r. przeprowadzono
kapitalny remont dachów na
kru¿ganku, zakrystii, nad prezbiterium, transepcie oraz kaplicy
Trójcy Przenajœwiêtszej.
Ostatni¹ inwestycj¹ by³o wykonanie w 2011 r. staraniem ks.
proboszcza Edmunda Magdziarza
nowego ogrodzenia wzd³u¿ alei
dojazdowej oraz murów okalaj¹cych dziedziniec przed koœcio³em
pw. œw. Jana Chrzciciela.
Inwestycje by³y realizowane
przy wsparciu samorz¹dów: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz w³adz centralnych.

Organy przemêckie pochodz¹ z fundacji ksiêcia Benjamina Gogowskiego.
Instrument w 1818 r. zosta³ przebudowany przez organmistrza Johanna
Samuela Rothe z Sulechowa (niem.
Züllichau). Datê tê potwierdza zachowany w organach zapis: Organy przemêckie reperowane zosta³y przez ksiêdza Przeora Dionizego Stra¿yñskiego na
ten czas proboszcza parafialnego Roku
1818 dnia 18 wrzeœnia. Ksi¹dz Dionizy
Stra¿yñski Przeor i Proboszcz parafii
Przemêckiej Ksiê¿y Cystersów. Na podstawie oglêdzin mo¿na przypuszczaæ,
¿e równie stara jest wiêkszoœæ wiatrownic (rozdzielaj¹cych
powietrze), traktura instrumentu (steruj¹ca za³¹czaniem rejestrów
i klawiaturami) oraz
czêœæ g³osów (piszcza³ek).
Na podstawie analizy wymiarów wiatrownic oraz
starych piszcza³ek mo¿na
za³o¿yæ, ¿e organy posiada³y niezbyt g³oœne, ale
jasne i urozmaicone kolorystycznie brzmienie.
Remontu (nieczynnych
od 1861 roku) 25-g³osowych organów podjê³a
siê w roku 1868 firma
Gebrüder Walter z Góry
(niem. Guhrau) na Œl¹sku. Ta sama firma
w 1879 roku powiêkszy³a
instrument o 4 g³osy,
umieszczone na oddzielnej wiatrownicy, pod³¹czonej do starego systemu traktury. Zapewne
wówczas zmieniono dyspozycjê (zestaw g³osów),
zachowuj¹c czêœæ starych
piszcza³ek, m.in. prospektowy pryncypa³. Now¹ dyspozycjê dostosowano
do estetyki brzmieniowej romantyzmu,
co przejawia³o siê w poszerzeniu palety g³osów podstawowych (8’) oraz
dodaniem przelotowych g³osów jêzykowych (puzon, tr¹bka). Uk³onem w
stronê przesz³oœci by³o pozostawienie
tzw. Tympanu, czyli urz¹dzenia z³o¿onego z dwóch du¿ych piszcza³ek,
które brzmi¹c jednoczeœnie dawa³y
efekt gêstego tremola jak przy grze na

kot³ach. Ówczesn¹ praktyk¹ by³o u¿ywanie Tympanu na podniesienie.
Kolejnej „modernizacji” firma Walter dokona³a w 1903 r., lecz brak bli¿szych wzmianek na ten temat. Byæ mo¿e wówczas przebudowano szafê organów. Projekt powiêkszonego prospektu
znajduje siê obecnie w Bibliotece Raczyñskich w Poznaniu. W jednej z wiatrownic organów zachowa³ siê natomiast wpis o dokonanym remoncie,
którego autorem by³ organmistrz
Stanis³awski z Poznania w 1909 r.
Odpowiedzialnego i niezwykle trud-

nego zadania renowacji organów podj¹³
siê obecny Proboszcz, Ks. Pra³at Edmund Magdziarz. Jego staraniem kompleksowe prace przy instrumencie
wykona³a wielkopolska firma organmistrzowska Marka Cepki z Popowa
k/Wronek. Ogrom zadañ do wykonania
z perspektywy zwiedzaj¹cego œwi¹tyniê wydaje siê niedostrzegalny, poniewa¿ wizualnie mo¿na podziwiaæ jedynie szafê instrumentu, odrestaurowan¹
przez pracowniê konserwatorsk¹.

Z klasztorem w Przemêcie
zwi¹zany by³ Benedykt Cichoszewski - zakonnik, œpiewak i przede
wszystkim kompozytor. Dziœ uznawany jest za jednego z najwybitniejszych kompozytorów Polski okresu
baroku. Kilkanaœcie jego kompozycji
zachowa³o siê w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.
Nie znamy dat opisuj¹cych ¿ycie
Benedykta Cichoszewskiego z wyj¹tkiem tych, które pozostawi³ na swoich autografach.
Benedykt by³ prawdopodobnie
cz³onkiem kapeli dzia³aj¹cej przy koœciele w Przemêcie. Powsta³e w murach przemêckiej œwi¹tyni utwory
w latach ok. 1711 -1735 Cichoszewski przekaza³ swojemu krewnemu
Franciszkowi Cichoszewskiemu,
który by³ organist¹ w Grodzisku
Wielkopolskim. Cichoszewskiego
podpisywa³ siê inicja³ami: "F.B.C.P.
M.P.O.C" - Frater Benedictus
Cichoszewski Proffesos Monasteri
Premonastraensis OC czyli Brat Benedykt Cichoszewski zakonnik klasztoru w Przemêcie.
Przemêcki kompozytor zmar³
7 lipca 1738 r. w klasztorze w Parady¿u.

Podczas prac organmistrzowskich
zdemontowano piszcza³ki, wiatrownice, przewieziono poszczególne czêœci
do warsztatu i tam podjêto odpowiednie
dzia³ania. W trakcie inwentaryzacji
elementów drewnianych okaza³o siê, ¿e
wiele z nich wymaga rekonstrukcji,
poniewa¿ stopieñ zniszczenia przez
szkodniki drewna by³ tak wysoki, ¿e nie
nadawa³y siê do dalszego u¿ytkowania.
Dziœ mo¿emy podziwiaæ brzmienie
organów i cieszyæ siê z zakoñczenia ich
renowacji. Dziêki staraniom gospodarza œwi¹tyni oraz ofiarnoœci parafian
i sponsorów mo¿emy wspólnie radowaæ
siê instrumentem, który niechaj d³ugie
lata rozbrzmiewa ku chwale Boga i zbudowaniu wiernych.
Laudate Dominum in chordis et
organo – Wychwalajcie Pana na strunach i organach! (z Psalmu 150).
Waldemar Gawiejnowicz

X
Tradycje dobrego jad³a s¹ na Ziemi Przemêckiej kultywowane i pielêgnowane przez
Ko³a Gospodyñ Wiejskich. Na Jarmarku Cysterskim w Przemêcie specja³y dawnej kuchni
mo¿na spróbowaæ i dowiedzieæ siê w jaki sposób s¹ przygotowywane.
KGW Kluczewo

KGW Mochy

SK£ADNIKI:
- podroby z kaczki,
- marchewka,
- pietruszka korzeñ,
- seler,
- por,
- grzyby suszone,
- œliwki suszone,
- jab³ka suszone,
- wiœnie ³uskane (w cukrze)
- krew z kaczki

SK£ADNIKI:
- 1 kg ¿eberek,
- 2 cebule,
- 1,5 kg ziemniaków,
- przyprawy.
Ciasto:
- 2 jajka,
- 1 szklanka przegotowanej gor¹cej
wody,
- 0,5 kg m¹ki,
- mas³o,
- sól
PRZYGOTOWANIE
Przyprawione ¿eberka usma¿yæ,
surowe ziemniaki pokroiæ w æwiartki i
roz³o¿yæ na usma¿one ¿eberka, posoliæ
i dusiæ pod przykryciem 15 min.
Sk³adniki ciasta na ,,robaki” zagnieœæ, rozwa³kowaæ na bardzo cienkie
plastry, posmarowaæ roztopionym mas³em, wsun¹æ d³onie pod rozwa³kowane
ciasto, palcami delikatnie porozrywaæ
(zrobiæ dziurki jak z ¿ó³tym serze), nastêpnie ciasto zwin¹æ w ruloniki, pokroiæ na kawa³ki o d³ugoœci ok. 4 cm.
Po³o¿yæ “robaki” na pyry, zapiec pod
przykryciem ok. 20 min. Podawaæ na
gor¹co.

PRZYGOTOWANIE:
Gotujemy rosó³ z podrobów dodajemy w³oszczyznê i owoce suszone. Ugotowane podroby wraz z w³oszczyzn¹
wyjmujemy i kroimy w wiêksza kostkê
wrzucamy do garnka dolewaj¹c wody
i wlewaj¹c wiœnie doprowadzamy do
wrzenia i zaci¹gamy (m¹k¹) na koniec
dodajemy krew z kaczki i doprawiamy
cukrem do smaku.

KGW Perkowo

SK£ADNIKI:
- 2 kg ¿eberek,
- 0,5 kg kapusty kiszonej,
- 1 kg kapusty œwie¿ej,
- czosnek,
- cebula,
- przyprawy
PRZYGOTOWANIE:
¯eberka obsma¿yæ z obu stron
w trakcie sma¿enia doprawiæ pieprzem
i sol¹, dodaæ czosnek i cebulê, dusiæ
¿eberka na wolnym ogniu. Do ¿eberek
dodaæ op³ukan¹ kapustê kiszon¹ i wczeœniej pokrojon¹ kapustê œwie¿¹.
Wszystko razem dusiæ a¿ wszystko
zmiêknie od czasu do czasu zamieszaæ.
Na koniec doprawiæ wszystko do smaku.

KGW Starkowo

SK£ADNIKI:
- 1 t³usta œwie¿a kaczka,
- garœæ owoców suszonych (œliwki,
jab³ka, gruszki)
- ocet,
- m¹ka,
- w³oszczyzna,
- przyprawy
PRZYGOTOWANIE:
Ugotowaæ kompot z suszonych
owoców, ugotowaæ rosó³ z kaczki , dodaæ
w³oszczyznê,sól i przyprawy do smaku listko bobkowe, ziele angielskie, goŸdziki. Do gotuj¹cej siê zupy wlewaæ kluseczki œwigane na wodzie - ca³¹ zupê zaci¹gn¹æ zaklepk¹ z krwi i trochê wody.

Miasteczko Przemêt w powiecie wolsztyñskim by³o za
czasów Piastów jednym z wa¿niejszych grodów Ziemi
Wschowskiej, z czasem jednak znaczenie jego podupad³o.
Przemêt le¿y nad piêknym jeziorem, które wedle podania
kryje na swoim dnie zatopione miasto. W letnie, s³oneczne
dni, kiedy woda staje siê przezroczysta, podobno mo¿na
dostrzec w g³êbi dachy domów i szczyty wie¿ koœcielnych,
a w po³udnie us³yszeæ nawet dŸwiêk dzwonów.
W dawnych czasach, o których pradziadkowie nasi od
dziadów swych s³yszeli, ¿y³a w Przemêcie niedaleko jeziora
uboga wdowa z córk¹ swoj¹, Ann¹. Ania mia³a lat dwanaœcie
i pomaga³a swej matuli, jak umia³a: pasa³a jedyn¹ krówkê,
¿ywicielkê, Krasulê, i stado siod³atych g¹sek. A w³aœciwie to
i Krasula, i g¹ski pas³y siê same, gdy¿ ich pilnowa³ psiak
Urwis, a Ania najchêtniej siada³a na pniu krzywej wierzby,
pochyonej tu¿, tu¿ nad wod¹, przygl¹da³a siê pl¹saj¹cym
rybkom i duma³a o tym zatopionym mieœcie, o którym jej
prawi³ dziadziuœ.
Pewnego dnia lipcowego, kiedy s³onko mia³o siê ju¿ ku
po³udniu, zapatrzy³a siê w jezioro i zas³ucha³a w ciszê zalegaj¹c¹ woko³o.
- Dyæ najwyraŸniej s³ychaæ, jak dzwoni¹ dzwony –
wyszepta³a do siebie. - O, bum, bum, bum, bum – liczy³a,
zaginaj¹c za ka¿dym razem palec. Pochyli³a siê przy tym tak
g³êboko, ¿e a¿ koñce warkoczy zanurzy³y siê w jeziorze.
Wtem coœ mocno poci¹gnê³o j¹ za warkocz i ozwa³ siê jakiœ
g³os spod wody:
- Kogo wolisz, ojca czy syna?
- Syna – odpowiedzia³a odwa¿nie Ania, chocia¿ czu³a, jak
mrówki zaczynaj¹ jej chodziæ po krzy¿u.
Wówczas woda zakipia³a woko³o i na powierzchniê
wyp³yn¹³ dzwon.
- Nie bój siê, Aniu – przemówi³ dzwon ludzkim g³osem –
i nieœ mnie do Koœcio³a.
- Dyæ nie poradzê – szepnê³a nieœmia³o.
- Poradzisz, ino spróbuj.
Podnios³a siê wiêc z krzywej wierzby i zesz³a na sam brzeg

jeziora. I o dziwo, dzwon niby piórko uniós³ siê lekko w powietrze i uczepiwszy siê koñca warkocza zda³ siê p³yn¹æ przed
dziewczynk¹. Tak dosz³a a¿ do koœcio³a Œwiêtego Piotra. Tu
dzwon spocz¹³ delikatnie u jej stóp.
Nadeszli proboszcz i koœcielny, zbieg³a siê ludnoœæ z ca³ej
wsi. Ania raz po raz musia³a opowiadaæ, jak to dzwon wy³owi³a z jeziora.
W najbli¿sz¹ niedzielê dzwon uroczyœcie zawieszono na
wie¿y koœcielnej. Gdy siê rozko³ysa³ po raz pierwszy, ludzie
us³yszeli pieœñ spi¿ow¹:
Syn przemêckiego jeziora!…Syn przemêckiego jeziora!…
I tak ju¿ dzwon stale, przez wiele, wiele lat.
Legendê “O przemêckim dzwonie” oraz wiele innych znajdziesz
w ksi¹¿ce “Ziemia Przemêcka Legendami Owiana” wydajnej w roku 2009 przez Gminny Oœrodek
Kultury w Przemêcie.

KGW Kaszczor

SK£ADNIKI:
- 1 kg. miêsa mielonego,
- 3 woreczki kaszy gryczanej (zmielonej w maszynce),
- boczek wêdzony,
- grzyby leœne,
- m¹ka,
- œmietana,
- 2 jajka,
- sól,
- pieprz,
- cebula i czosnek

PRZYGOTOWANIE:
Miêso zamieszaæ jak na mielone.
Pociête paski boczku u³o¿yæ na dnie
foremki takiej jak do babki. Na boczek
wy³o¿yæ mielone. Na wierzch u³o¿yæ
plastry boczku. Piec oko³o 45 minut
w temperaturze 200oC.
Sos grzybowy: gotujemy grzyby leœne, dodajemy sól, pieprz, wegete i zagêszczamy m¹k¹ i œmietan¹
Wyj¹æ pasztet z foremki i polaæ sosem grzybowym.

Koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela w Przemêcie
Przewodnik
Poklasztorny koœció³ pw. úw. Jana Chrzciciela w Przemæcie to niezwyk³a
œwi¹tynia z II po³owy XVII wieku, nazywana czêsto per³¹ baroku, która urzeka
przede wszystkim bogatym wnêtrzem. W przewodniku po œwi¹tyni znajdziecie
Pañstwo szczegó³owe opisy autorstwa ks. pra³ata Edmunda Magdziarza,
proboszcza przemêckiej parafii, którego wysi³kiem œwi¹tynia farna zosta³a
gruntownie odnowiona i dziœ mo¿e nas zachwycaæ sw¹ niezwyk³¹ urod¹, jak nigdy
dot¹d w historii.
Piêkno to w du¿ej mierze oddaj¹ zdjêcia towarzysz¹ce tekstowi, autorstwa
Tomasza Paterka. Ca³oœæ zebra³ i opracowa³ Maciej Ratajczak.

Osiem wieków Ziemi Przemêckiej
Materia³y z konferencji
popularnonaukowej
Ksi¹¿ka ta to zbiór wyk³adów z konferencji popularnonaukowej, jaka odby³a
siê w Przemêcie 17-18 wrzeœnia 2010 r. W ksi¹¿ce znalaz³y siê m.in. ciekawe
opracowania autorstwa prof. Krzysztofa Kaczmarka, prof. Zbyszko Górczaka
oraz wspomnienia ks. kanonika Edwarda Majki.
W sumie w licz¹cym 120 stron opracowaniu znalaz³o siê dziesiêæ artyku³ów
poœwiêconych w wiêkszoœci historii Przemêtu i okolic.

Film DVD

800 lat Ziemi Przemêckiej

Informacji o wydawnictwach
Gminnego Oœrodka Kultury
w Przemêcie poœwiêconych
historii regionu szukaj na
stronach interentowych:
www.800.przemet.pl
www.gok.org.pl

Film zrealizowany podczas obchodów Jubileuszu 800-lecia Ziemi Przemêckiej w dniach 2425 lipca 2010 r. Zawiera on sceny z barwnego
œredniowiecznego korowodu z udzia³em dzieci i m³odzie¿y szkó³ gminy Przemêt, oficjalne otwarcie
festynu, jarmark cysterski, koncert muzyki dawnej,
pokazy tañców œredniowiecznych, konkursy i zabawy dla mieszczan, turnieje rycerskie piesze i konne, wystawy, inscenizacjê dziejów Przemêtu oraz
procesu o czary. W filmie znalaz³y siê tak¿e obszerne fragmenty koncertów zespo³ów “Klub
Emeryta” i “Golec uOrkiestra”.
Czas trwania: 100 minut

