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„DZIEWICZE WIANO KRÓLOWEJ POLSKI -  NA OSTROWIE LEDNICKIM”

22 października 1948 roku zmarł Prymas Polski ks. Kardynał August Hlond. W listo
padzie z okazji uroczystości Pięciu Polskich Braci Męczenników, Pius XII na konsysto- 
rzu w Rzymie mianował biskupa lubelskiego, ks. Stefana Wyszyńskiego, arcybiskupem 
gnieźnieńskim i warszawskim, Prymasem Polski (P. Raina 1998). Ingres do katedry 
gnieźnieńskiej odbył się w święto Matki Bożej Gromnicznej 2 lutego 1949 r., natomiast 
do leżącej w gruzach prokatedry warszawskiej -  6 lutego 1949 r.

Na początku września 1949 roku Prymas Wyszyński wyjeżdża na wizytację ka
noniczną parafii w dekanacie pobiedziskim. Dnia 4 września prowadzi wizytację 
kanoniczną kościoła parafialnego w Pobiedziskach, w sprawozdaniu wizytacyjnym 
pisze: „Organizacja wizytacji kanonicznej pod każdym względem wypadła wspaniale. 
Ks. Proboszcz, chociaż pracuje sam i pełni obowiązki Dziekana, obmyślił każdy szczegół 
w najdrobniejszym calu i pilnował punktualności i sprawności. Wskutek tego wszystko 
można było we właściwym czasie spełnić bez zamieszania. Składam ks. Proboszczowi moje 
najgłębsze uznanie i serdeczną podziękę.” (kronika parafialna)1. W dniach 5 i 6 września 
Ksiądz Prymas wizytuje kościół we Wronczynie (M. P. Romaniuk 1994, kronika para
fialna). Podczas tej wizytacji dnia 6 września odwiedza kościół w Jerzykowie, dziękując 
wiernym za ofiarność i pracę na rzecz wyposażenia świątyni (B. Frankiewicz 2001). 
W dniu 9 września Prymas Wyszyński odbywa wizytację kanoniczną w Łubowie, nato
miast 10 września przyjeżdża do Dąbrówki Kościelnej, gdzie poświęca kopię Cudownego 
Obrazu Matki Bożej Dąbrowieckiej (kronika parafialna)2. Informację o przybyciu Księdza

1 Autorka sktada serdeczne podziękowanie proboszczowi kościoła p.w. Świętego Michała Archanioła 
w Pobiedziskach, ks. Dziekanowi Ireneuszowi Plucińskiemu za udostępnienie kroniki parafialnej.

2 W kronice parafialnej p.w. Świętego Michała Archanioła znajdujemy informację, że „Ks. Prymas Wy
szyński przemawia 10 IX 1949 r. do pielgrzymów w Dąbrówce Kościelnej po poświęceniu obrazu Matki Bo
żej”. Kustosz kościoła parafialnego w Dąbrówce Kościelnej ks. Andrzej Kaczmarek, podaje ustnie informację, 
że we wrześniu 1949 roku Ksiądz Prymas poświęcił kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Dąbrowieckiej. 
Informację o poświęceniu kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Dąbrowieckiej znajdujemy również w opra
cowaniu B. Frankiewicza (Frankiewicz B. 2001). M. P. Romaniuk błędnie podaje, że w dniu 10 września 1949 
roku Prymas Wyszyński przyjeżdża do Dąbrówki Kościelnej, gdzie podczas sumy pontyfikalnej dokonuje koro
nacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Dąbrowieckiej (Romaniuk M. P. 1994).
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Prymasa na Ostrów Lednicki, w czasie wizytacji 
kanonicznej parafii w dekanacie pobiedziskim, 
można znaleźć tylko w Jego kalendarzu. Pod 
datą 9 września 1949 r. ks. Piymas zapisał: 
„Ostrów Lednicki -  rotunda” (ryc. I)3. Prawdo
podobnie zdjęcie z roku 1949, dokumentujące to 
wydarzenie, dotyczy właśnie tej wizyty (ryc. 2).

Podczas ostatniego roku Wielkiej Nowenny, 
roku wierności i wdzięczności Bogurodzicy za 
dziesięć wieków Jej obecności w naszych dzie
jach, Kardynał Wyszyński wraz z bpem Lucja
nem Bemackim udają się z „nieoficjalną wizy
tą” na Ostrów Lednicki dnia 11 sierpnia 1965 r. 
(ryc. 3). Są tam przyjmowani przez ówczesne
go dyrektora Jerzego Łomnickiego4 (ryc. 4). 
W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 
dnia 26 sierpnia 1965 r., podczas sumy pontyfi- 
kalnej, sprawowanej przez metropolitę krakow
skiego ks. abpa Karola Wojtyłę, Ksiądz Prymas 
wygłasza kazanie do pielgrzymki kobiet. Mówi 
między innymi: „Tysiąc lat temu, w roku 965 
przyszła z Pragi czeskiej na dwór książęcy 
w Gnieźnie i w Poznaniu pierwsza chrześcijań
ska niewiasta. Zamieszkała na Ostrowie Led
nickim w pobliżu Gniezna, tam, gdzie praw
dopodobnie budowano pierwsze świątynie. 
Niedawno oglądałem dwie odkopane z gruzów, 
a być może, że ich tam więcej. Na tym Ostrowie 
Lednickim księżniczka Dąbrówka, małżonka 
pierwszego chrześcijańskiego księcia w Polsce, 
zatknęła krzyż, przyniosła ze sobą Ewangelię, 
i swego męża, jeszcze wtedy poganina, przygo
towała do chrztu, ucząc prawd wiary świętej. To 
był początek cudów polskiej Kany. (...)” (M. P. 
Romaniuk 1996). W czasie uroczystości jubile
uszowych we Wrocławiu dnia 31 sierpnia 1965 r. 
Piymas Wyszyński wygłasza kazanie o polsko
ści Wrocławia, nawiązując w nim do swojej 
wizyty na Ostrowie Lednickim. Mówi między
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Prym asow skiego Stefana K ardynała 
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’Autorka składa serdeczne podziękow anie Paniom z Instytutu Prym asow skiego Stefana Kardynała Wy
szyńskiego w  W arszawie za udostępnione materiały.

4 Jerzy Ł om nicki (1920-1981) Od 1 czerw ca 1954 r. W ojewódzki K onserw ator Zabytków, Z dniem  1 stycz
nia 1969 r. pow ołany zostaje na stanow isko najpierw  dyrektora Rezerw atu na O strow ie Lednickim , później 
dyrektora M uzeum  na Lednicy.



K R O N IK A 311

innymi: „Przed kilku dniami stałem na Ostrowie Lednickim, za Gnieznem. Obok jednej 
świątyni odkopano tam w ostatnich miesiącach drugą. Na dnie gruzów tej świątyni -  bodaj 
z czasów Dąbrówki -  znaleziono krzyż biskupi. W ten sposób dzieje nasze się wydłużają 
i pogłębiają. (...)” (M. P. Romaniuk 1996). Wielka Nowenna Tysiąclecia z peregrynacją 
kopii Cudownego Obrazu, Matki Bożej Jasnogórskiej rozpoczęła się w 1957 r. i trwała 
dziewięć lat. Wraz z Sobotą Wigilijną skończyła się Wielka Nowenna Narodu przed Ty
siącleciem Chrztu Polski. (S. Wyszyński 2001). W Roku Milenijnym biskupom zakazano 
odwiedzenia Ostrowa Lednickiego, gdzie mieli odśpiewać Te Deum (S. Wyszyński 2001).

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, Ksiądz Prymas wraz z biskupami 
przybywa do Dziekanowic, tam uczestniczy w uroczystości Nawiedzenia kopii Obra
zu Matki Bożej Częstochowskiej (ryc. 5). Nie pozwolono, aby uroczystość Powitania 
Obrazu odbyła się nad Jeziorem Lednickim w miejscu gdzie był wybudowany pierwszy 
kościół poświęcony czci Matki Bożej (kronika parafialna)5 i skąd „ ... rozeszła się macie
rzyńska władza Bogurodzicy na całą ziemię polską. (...)” (S. Wyszyński 1978). Krzepiła 
serca, ocierała łzy i dodawała otuchy od północy 'Gwiazda Morza’ polskiego -  Maryja 
Swarzewska, poprzez Tucholę, Chełmno, Gostyń, Jasną Górę, Gidle, aż po Piekary. 
Szlak południowy nieodłącznej czci i chwały Maryi wiedzie od Kalwarii Zebrzydow
skiej, poprzez stolicę Pani Podhala -  Maryi Ludźmierskiej, dalej Tychów, Jazłowiec, aż 
ku Pani Litewskiej 'co w Ostrej świeci Bramie’. Maryja -  Królowa Polski od wieków 
noszona głęboko w sercu narodu. Początki Jej uwielbienia zapisane zostały w kartach 
historii przez zastępy rycerstwa polskiego, wyruszające do boju z hymnem 'Bogurodzica 
Dziewica, Bogiem sławiona Maryja...’ Dalej szła z królami i hetmanami na pola bitew 
„A Pan przez Maryję tylekroć zawstydzał nieprzyjaciół naszych!” (S. Wyszyński 1996). 
„Dzieje narodu zapisały szereg walnych zwycięstw za Jej przyczyną odniesionych: 
Grunwald, Orsza, Kircholm, Kłuszyn, Chocim, Beresteczko, Jasna Góra i Trembowla, 
Wiedeń i Parkany ...” (S. Wyszyński 1996). Później przyszły inne zwycięstwa Maryi: 
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, Wielka Nowenna Tysiąclecia. „Największe na
sze zwycięstwa wyrosły z tej Maryjnej służby Narodu!”(S. Wyszyński 1957). „Jeżeli 
w moim posługiwaniu widzicie takie moce, czy inne osiągnięcia, widzicie, że jest to Jej 
zwycięstwo” (S. Wyszyński 2001)6.

Wspomniane wcześniej Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej miało 
miejsce w dniach 23 i 24 maja 1978 r. w parafii przy kościele Świętego Marcina w Dzieka
nowicach (ryc. 6, ryc. 7). Przewodniczył mu Ksiądz Kardynał Wyszyński wraz z Biskupami 
Pomocniczymi: ks. bpem Janem Czerniakiem i ks. bpem Janem Michalskim, z udziałem oko-

5 W kronice parafialnej p.w. Św. Marcina w Dziekanowicach w sprawozdaniu z Nawiedzenia w dniu 23 i 24 
maja 1978 r. zamieszczono informację, że: „nie pozwolono, aby uroczystość Powitania Obrazu odbyła się nad 
jeziorem Lednickim, miejscu pierwszych Piastów i pierwszego kościoła w Polsce poświęconego Matce Bożej”. 
Ks. proboszcz Adam Sypniewski, uczestniczący w tej uroczystości, podaje ustnie informację, że nie pozwolo
no, aby uroczystość Nawiedzenia w dniu 23 i 24 maja odbyła się na Ostrowie Lednickim, dlatego ks. Prymas 
Wyszyński wygłosił kazanie w Dziekanowicach, przy kościele Św. Marcina. Zatem M. P. Romaniuk błędnie 
podaje, że 23 maja 1978 r. Prymas Wyszyński uczestniczy w powitaniu „Dziedziczki Wyspy Lednickiej” 
w miejscu gdzie był wybudowany pierwszy kościół poświęcony Matce Bożej oraz że na Ostrowie Lednickim 
podczas Mszy Świętej Ksiądz Prymas głosi homilię (Romaniuk M. P. 2002).

6 Cytat pochodzi z albumu „Niezłomni”. Cytaty zamieszczone w tym albumie pochodzą z przemówień 
i homilii Księdza Prymasa wygłoszonych w latach 1966-1981.
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lo 80 księży (kronika parafialna)7. W programie Nawiedzenia przedstawiono m.in.: Misterium 
religijno-historyczne i sceny Chrztu Polski. Podczas Mszy św., sprawowanej przez ks. bpa 
Jana Michalskiego, Ksiądz Prymas Wyszyński wygłosił kazanie do parafian:

„DZIEWICZE WIANO KRÓLOWEJ POLSKI -  NA OSTROWIE LEDNICKIM”8 
Powitanie obrazu nawiedzenia 
Dziekanowice, 23.V. 1978.
/tekst autoryzowany/

„Święta Rodzino Parafialna w Dziekanowicach, 
nad jeziorem Lednickim w ziemi Lednogórskiej!

Przyjęliśmy dzisiaj na waszej ziemi najdawniejszą jej Dziedziczkę. Pragniemy 
pokazać Maryi Jej 'dziewicze wiano’ na Ostrowie Lednickim, skąd rozeszła się 
macierzyńska władza Bogurodzicy na całą ziemię polską. W misterium przed chwilą 
odtworzonym dostatecznie już ukazano historyczne więzi, które usprawiedliwiają nasze 
rozumowanie, że jeżeli w którym miejscu rozległej ziemi polskiej rozpoczęto naprzód 
wołać 'Zdrowaś Maryjo, Łaski pełna’ -  to bodaj tutaj, na Ostrowie Lednickim. Padły te 
słowa z ust pierwszej chrześcijanki, która tu zamieszkała -  wielkiej księżnej Dąbrówki, 
i z ust jej męża, wielkiego księcia Mieszka.

Słusznie więc, Droga nasza Matko i Królowo, ustawiliśmy w ołtarzu Twój święty 
Obraz Jasnogórski, w którym nawiedzasz ziemię polską -  twarzą do Twojego dziewicze
go wiana. Ty jesteś Panią i Dziedziczką tego jeziora, tej wyspy, tej ziemi. Przyjrzyj się 
dobrze, skąd wyszła Twoja chwała na ziemię polską.

Wiesz Matko, że każde z dzieci tej ziemi pragnie zobaczyć miejsce, w którym się 
urodziło. Najstarsi nawet ludzie, których życie odprowadziło od rodzinnego zagonu 
i domostwa w świat, pragną chociaż raz w życiu wrócić do stron ojczystych i własnymi 
oczyma, choćby już słabnącymi, przyjrzeć się ojczystej ziemi, chacie, łąkom, lasom 
i polom. I Ty, Najlepsza Matko, która przed wiekami z woli Boga ujrzałaś światło dzienne 
w swej Nazaretańskiej ziemi ojczystej, dalekiej stąd, właśnie tutaj w Polsce, na ziemi 
lednickiej po raz pierwszy ujrzałaś zieleń lasów, drzew i piękno jezior.

Zapewne, mówiąc tak, przeniknięci uczuciami religijnymi i narodowymi, nie za
pominamy Maryjo, że Twój ród jest starodawny. Ojciec Niebieski mówił o Tobie już 
w raju, po grzechu pierworodnym naszych rodziców. Zapowiedział wówczas, że będzie 
taka Niewiasta, która zetrze głowę węża, i której błogosławiony owoc żywota dokona 
pełnego wyzwolenia rodzaju ludzkiego z najstraszniejszej niewoli, jaką jest grzech. Pa
miętajmy o tym i w tej chwili. Wiemy, Najlepsza Matko, że dziedzictwo Twoje i królo
wanie już wtedy się zaczęło. Potwierdziłaś później, w dniu Zwiastowania w Nazaret, że

7 Autorka składa serdeczne podziękowanie proboszczowi parafii Św. Marcina w Dziekanowicach, ks. Ada
mowi Sypniewskiemu, za udostępnienie kroniki parafialnej.

8 Dziewicze wiano Królowej Polski na Ostrowie Lednickim. Homilia podczas Mszy św. Dziekanowice, 
23 V 1978. KPA, t. 60, s. 94-99. KPA -  Kazania i przemówienia autoryzowane t. 1-67. Zbiór kazań Prymasa 
Tysiąclecia, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego -  do 1993 r. Instytut Prymasowski Ślubów 
Narodu, Warszawa. Maszynopis.
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nie obcą Ci jest ziemia. Miałaś swoją ojczyznę, śpiewałaś w niej 'Uwielbiaj duszo moja 
Pana’, głosząc ludzkości, że przyjdzie chwila Bożej, Ojcowej sprawiedliwości. Ukazałaś 
w swoich ramionach Zbawcę -  w Betlejem, w Nazaret i w Jerozolimie. Byłaś na drogach 
ewangelicznych Twojego Syna w Kanie, na Kalwarii i wszędzie, gdziekolwiek On z woli 
Ojca Niebieskiego wypełniał zbawcze zadanie Boga Człowieka.

O tym wszystkim i dziś pamiętamy. Wiemy, że uroczystość, która nas tutaj zespoliła 
ramię przy ramieniu, ma przede wszystkim charakter wybitnie religijny. Czcimy w Tobie 
Matkę Boga Człowieka i dlatego wołamy do Ciebie: 'Bogurodzico Dziewico, Bogiem 
sławiona Maryjo’. Ani na chwilę nie przestajemy pamiętać o tym.

Ale wolno, zwłaszcza dzisiaj, gdy rozpoczęło się Nawiedzenie kopii Twojego Jasnogór
skiego Obrazu, przypomnieć Ci, Najlepsza Matko Boga Człowieka, że zostałaś również Matką 
nas, ludzi. Stało się to w trudnej chwili -  na Kalwarii, gdy miałaś w oczach obraz Cierpiącego 
Twojego Syna, który jako pociechę chciał nam zostawić to, co było Mu najdroższego. A naj
droższe dla Niego -  obok woli Ojca -  było Twoje Macierzyństwo, Matko Boga Człowieka. 
Dlatego, gdy usłyszałaś testament swojego Syna, skierowany ku ludziom: 'Oto syn Twój -  oto 
Matka twoja’, zespoliłaś się szczególnie mocno ze wszystkimi dziećmi Bożymi.

Przypomina nam to dzisiaj Kościół, mówiąc o Tobie: 'Gdy przyszła pełnia czasów, 
posłał Bóg Syna swego, narodzonego pod Prawem, narodzonego z Niewiasty’. -  Do Cie
bie, Matko Boga Człowieka i do Twojego Bożego Syna odnoszą się te słowa. Pamiętamy
0 tym patrząc Tobie w oczy, gdy Ty spoglądasz na jezioro i wyspę, która jest Twoim 
dziewiczym wianem i wyposażeniem na Twoje królowanie w Polsce. Obyś była świado
ma, Matko, że i my czujemy się Twoimi dziećmi i wiemy, że Ty czujesz się naszą Matką. 
Pozwól więc, że pełni żywej i gorącej wiary w to, że jesteś Matką Boga Człowieka, jed
nocześnie wierzymy, że z woli Twojego Syna jesteś i naszą Matką.

Zapewne, Macierzyństwo Twoje, Bogurodzico Dziewico, na naszej ziemi zaczęło się 
znacznie później niż na Kalwarii, niemal tysiąc lat później. Taka była wola Boga, aby na 
polskiej ziemi przyszło światło Ewangelii i zbawcza moc Krzyża dopiero w roku 966. 
Zaczęło się ono właśnie tutaj. Dotychczasowe przekazy historyczne dziejów Polski nic 
bardziej dokładnego nie powiedziały. Natomiast jest rzeczą pew ną że pierwsza świąty
nia ku Twojej czci została wybudowana na wyspie Jeziora Lednickiego. Pewniejszych 
faktów dotychczas nie znamy. Jedna niewielka książeczka napisana przez troskliwego 
kuratora tej wyspy, również o tym wspomina, że tutaj poświęcono pierwszą świątynię 
pod wezwaniem Matki Najświętszej.

Gdybyśmy chcieli prześledzić przekazy historyczne, na pewno widzielibyśmy, jak 
ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię, umierając, wiele owocu przynosi. Wiara chrześci
jańska naszej pierwszej księżnej i pierwszego księcia wsiały w tę ziemię ziarno ewange
liczne, które wydało plon stokrotny. Rozkrzewiło się ono na szlaku Poznań -  Gniezno, 
a potem zostało rzucone daleko, oparło się aż o Lwów. Powędrowało na ustach świętego 
Wojciecha nad Bałtyk, a w momencie organizacji Kościoła w Polsce, wspierane przez 
króla Bolesława Chrobrego, dotarło stąd do Wrocławia, Kołobrzegu i Krakowa.

Dlatego słusznie powiedziano, że ziemia ta jest niejako dla dziejów naszego Narodu
1 Kościoła, ziemia święta. Nie można nigdzie znaleźć dowodów, jakoby tutaj kiedykol
wiek przed przyjęciem chrześcijaństwa czczone były bożki pogańskie. Badania history
ków dotychczas tego nie dowiodły. Jest więc rzeczą co najmniej niepoważną ustawiania 
na zakręcie drogi z traktu piastowskiego ku Lednicy, znaków pogańskich bogów.
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Natomiast jest rzeczą historycznie sprawdzoną, że na Ostrowie Lednickim, była 
świątynia katolicka. I dlatego na tym szlaku piastowskim 'Poznań -  Gniezno’ należa
łoby raczej postawić krzyż Chrystusa, bo to odpowiadałoby prawdzie historycznej. Tak 
zresztą. Najmilsi, uczyniliście tu, w Dziekanowicach. Zbieramy okruchy naszej przeszło
ści i szanujemy je. Jeden jest jednak warunek, że muszą być one prawdziwe i rzetelne, 
nie mogą nikogo wprowadzać w błąd. Jest rzeczą historycznie pewną, że na Ostrowie 
Lednickim od początku naszej państwowości zamieszkał 'Bóg żywy, choć zakryty, lecz 
prawdziwy’, Syn Boga Żywego, narodzony na świat z Bogurodzicy Dziewicy, Bogiem 
sławionej Maryi. Dlatego też Ostrów Lednicki jest dla nas 'polskim Betlejem’, gdzie Syn 
Człowieczy spoczął na dłoniach Bogurodzicy. Tutaj Syn Boży rozpoczął swoje słodkie 
władanie, a władców naszych uczył ładu myśli, ładu wiary, sprawiedliwości, pokoju 
i tych wszystkich wartości, które ujęto w prawo miłości Boga i bliźniego -  jako pierwsze 
i największe przykazanie -  przez wieki kształtowały naszą kulturę narodową i religijną.

Możemy więc powiedzieć dzisiaj wobec Ciebie, Święta Boża Rodzicielko, Święta 
Boża Karmicielko, że słuszne jest nasze wołanie: 'Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród!’ 
Bo stąd się on wywodzi! Dobrze też uczyniliśmy, że z uroczystości Nawiedzenia 
na Wzgórzu Lecha, z Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie, przyszliśmy tutaj, do tej 
pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej na ziemi polskiej, którą dziś nawiedza Maryja 
Jasnogórska, dziedziczna Pani tych włości. Stąd rozeszła się Jej cześć i chwała na cały 
nasz kraj, i na narody sąsiednie, jak  sama to zresztą przepowiedziała, mówiąc w 'M a
gnificat’: 'Odtąd błogosławioną zwać Mnie będą wszystkie narody ziem i’. I my dzisiaj 
to samo pragniemy czynić z żywą wiarą i gorącym poddaniem się Tej, która przyszła 
do nas, aby być z nami, zanim wyruszy do innych rodzin parafialnych Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej.

Przyjrzyj się, Najlepsza Matko, dziejom Twojej chwały w polskiej ziemi. Tutaj się 
ona zaczęła i stąd płynąc, ogarnęła cały nasz Kraj tak, że hymn pochwalny 'Bogurodzico 
Dziewico’ śpiewano i pod Grunwaldem i pod Lwowem. Wszyscy wiemy, że panowanie 
Twoje -  Matko Boga Człowieka -  w naszej ziemi, jest władaniem nad naszymi sercami, 
myślami i uczuciami. Ty, Najlepsza Matko, żywisz nas radością Twojego 'Magnificat’. 
Rozumiesz naszą troskę o wszystkie nasze dzienne sprawy, którą sama objawiłaś tyle- 
kroć, począwszy od godów w Kanie Galilejskiej. Żywisz nas Ciałem Twego Syna, które 
On nam dał, polecając kapłanom: 'Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje’. To Ciało Two
jego Syna, Matko, jest wzięte z Ciebie, przez działanie Ducha Świętego. Najwspanialszy 
myśliciel chrześcijaństwa, święty Tomasz, pozdrawiając Syna Twego, wołał: 'Witaj, 
prawdziwe Ciało, zrodzone z Maryi Dziewicy’.

My w to wierzymy. My wiemy, że gdy w dniu Zwiastowania powiedziałaś Zwiastu
nowi: 'O to Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego’, wyraziłaś 
zgodę na wszystko. Chociaż wiedziałaś, że wiele ucierpisz, chciałaś, aby dzieci Twojego 
Syna żywione były nie inaczej, tylko ciałem i Krwią Boga Żywego. I tak jest do dziś 
dnia. Kościół dochował wierności rozkazowi Bożego Syna: 'Bierzcie i jedzcie, to jest 
Ciało moje’ -  'To czyńcie na moją pamiątkę’ -  'Ja  jestem z wami po wszystkie dni, aż 
do skończenia świata’. Od krzyża, stałaś pod krzyżem, Matko Chrystusowa, aż po pierw
szy Kościół w Polsce, w którym sprawowano Eucharystię, nieustannie się to dokonuje. 
Jesteśmy żywieni Ciałem Boga Człowieka, wziętym przez działanie Ducha Świętego, 
z Ciebie, Maryjo Dziewico.
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Jakże jesteśmy Ci wdzięczni za wszystko, nasza Matko i Królowo, którą przyjmuje
my dzisiaj jako naszego serdecznego Gościa, jako Panią i Współdziedziczkę tej ziemi od 
tysiąca już lat. Została ona ofiarowana Tobie jako wiano na Twoje zaślubiny z Narodem. 
Stąd, z Ostrowa Lednickiego rozeszła się Twoja chwała na cały nasz kraj.

Jakże możemy być dumni, Najmilsi, z takiego widzenia sprawy. Jak trzeba się cie
szyć, że Wy to rozumiecie, że z taką godnością i oddaniem, z tak niezwykłą kulturą 
witacie na Ziemi Lednickiej Świętą Bożą Rodzicielkę, Świętą Bożą Karmicielkę, Świętą 
Bożą Wspomożycielkę.

Niech Dobry Ojciec Niebieski, który skierował swojego Zwiastuna do Nazaret, aby tam 
znaleźć Matkę dla swojego Syna, niech Dobry Syn, który przyjął Matkę i nam Ją oddał; 
niech Święty Duch, który czuwa nad wszystkimi myślami, zamiarami i programami Ko
ścioła Bożego w naszej Ojczyźnie; niech cała Trójca Święta uśmiechnie się do Was, Dzieci 
Boże. Niech Wam wszystkim: maluczkim, dorosłym, rodzicom, młodzieży i dziatkom -  zo
stawi wiele radości. Niech pogłębi w Was wiarę, miłość, spokój, i Bożą nadzieję.

A Wam, Drodzy Kapłani -  Księże Proboszczu, Księże Dziekanie, Współbracia de- 
kanalni, wszyscy Kapłani wspierający nas w pracy duszpasterskiej, wypowiadam moją 
prawdziwą i wielką radość, że oto wśród nas jest nasza Wspomożycielka. Ta, o której 
powiedziano: 'Błogosławionaś któraś uwierzyła’. Niech Ona w tym Nawiedzeniu będzie 
prawdziwie Matką Pięknej Miłości!”

Na początku XXI wieku wracamy do kazań Prymasa Tysiąclecia wczytując się 
w treści aktualne po dzień dzisiejszy. Wiedząc już, że: „Prawda wypowiadana w słowie 
kosztuje. Trzeba za nią zapłacić! Tylko za plewy się nie płaci, chociaż i one czasem są 
potrzebne. Za pszeniczne ziarno prawdy, którą usiłujemy wyrazić w słowie -  trzeba 
zapłacić!” (S. Wyszyński 1979). Najprościej wyraziła się Pani Maria Okońska pisząc 
między innymi: „Gdy dzisiaj dziesiątki studentów -  świeckich i duchownych pisze prace 
naukowe na podstawie kazań Ojca, zdumiewają się i zachwycają, docierając do głębin 
jego nauczania. I twierdzą, że są w nim Boże otchłanie prawdy i dobra”.

Z Ostrowem Lednickim związana jest również Matka Boża Węglewska, zwana „Pa
nią z wyspy”. W latach 90. XX wieku powstała tradycja wędrówki obrazu Najświętszej 
Maryi Panny -  Pani Węglewskiej z powrotem na wyspę. Co roku w maju wierni niosą 
obraz z Węglewa do Dziekanowic. Jest to jednak temat zasługujący na oddzielne opra
cowanie.

Katarzyna Renn
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Abb. I. Zettel aus dem Kalender des Primas Wyszyński aus 1949. Aus dem Archiv des Primasinstituts 
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Abb. 3. Zettel aus dem Kalender des Primas Wyszyński aus 1965. Aus dem Archiv des Primasinstituts 
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Ryc. 2. O strów  Lednicki. 1949 r. 
Prymas W yszyński w raz 
z tow arzyszącym i osobam i. 
D ruga z prawej H. Szołdrska.
Z A rchiw um  M uzeum 
Pierw szych Piastów  na Lednicy 
Abb. 2. Ostrów Lednicki.
1949. Prim as W yszyński mit 
Begleitpersonen. Z w eite von 
rechts H. Szołdrska. A us dem 
Archiv M uzeum  Pierwszych 
Piastów (M useum  der Ersten 
Piasten) na Lednicy

Ryc. 4 . O strów  Lednicki.
1965 r. Po lewej ręce Księdza 
Prymasa dyrektor Jerzy 
Łom nicki, po jeg o  prawej 
Joanna Łom nicka. Przed 
Księdzem  Prymasem stoi 
Piotr, syn Jerzego i Joanny 
Łom nickich. Obok dyrektora 
stoi bp. Lucjan Bem acki.
Pierwszy z  praw ej ks. Edward 
Dziamski, ówczesny proboszcz 
kościoła p.w. Św iętego M arcina 
w Dziekanowiach. Z  Archiwum 
M uzeum Pierwszych Piastów 
na Lednicy
Abb. 4. Ostrów Lednicki. 1965. Links vom Prim as D irektor Jerzy Łom nicki, rechts von ihm Joanna Łom nicka. 
Vor dem  Prim as steh t Piotr, Sohn von Jerzy  und Joanna Ł om nicki. N eben dem  D irektor s teht der B ischof 
Lucjan B em acki. D er e rste  von rechts P riester E dw ard D ziam ski, d e r  dam alige Pfarrer der Sankt M artin-K iche 
in D ziekanow ice. Aus dem  Archiv M uzeum  Pierw szych Piastów (M useum  der Ersten Piasten) na Lednicy

Ryc. 5. N aw iedzenie kopii Obrazu Matki 
Boskiej Częstochow skiej w dniu 
23 m aja 1978 r. Ze zbiorów p. Zdzisława 
K ostrzew skiego
A bb. 5. Heim suchung der Kopie 
des G em äldes von G ottesm utter von 
Częstochow a am 23. Mai 1978. A us der 
Sam m lung Herm  Zdzisław  Kostrzew ski



Ryc, 6. 1978 г. Procesja z  obrazem  dociera do ołtarza polow ego.
Z  Kroniki parafialnej p.w. Św iętego M arcina w Dziekanow icach 

Abb. 6. 1978 r. P rozession m it dem  G em älde kom m t zum  Feldaltar. 
A us d e r Pfarrchronik d e r S ankt M artin-K irche in D ziekanow ice

Ryc. 7. 1978 r. K siądz Prymas.
Poniżej bp. Jan  Czerniak 
i ks. kan. Jó zef Glemp.
Z  Kroniki parafialnej p.w. Św iętego M arcina 
w  D ziekanow icach
Abb. 7. 1978 r. Priester Prim as. D arunter 
B ischof Jan Czerniak und Priester Kanoniker 
Jó z e f  Glem p. Aus der Pfarrchronik der Sankt 
M artin-K irche in Dziekanow ice


