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PAPIESKI OGIEŃ NA OSTROWIE LEDNICKIM

W święto Zesłania Ducha Świętego z 30 na 31 maja w 1998 roku duszpasterstwo 
akademickie o.o. Dominikanów w Poznaniu zorganizowało pod „Lednicką rybą” wiel
kie nabożeństwo dla młodzieży z całej Polski. Tak jak w pamiętnym roku 1997, w któ
rym obchodzono 1000 — lecie śmierci św. Wojciecha i tym razem na polach lednic
kich zjawiły się dziesiątki tysięcy młodych ludzi.

Jednym z symboli tego wyjątkowego nabożeństwa było światło — ogień. Organi
zatorzy uroczystości postanowili temu aktowi nadać wyjątkowego znaczenia. Ogień 
został zapalony w Watykanie przez papieża Jana Pawła II, po czym w uroczystej asy
ście przewieziono go do Poznania. W dniu 30 maja specjalnie zorganizowana sztafeta 
młodych biegaczy trzymając w dłoniach pochodnie z ogniem przebiegła ruchliwym 
Szlakiem Piastowskim do historycznego miejsca — kaplicy baptysterium Mieszka 
I na Ostrowie Ledickim.

Pamiętny był moment, gdy ostatni z biegaczy podał pochodnię stojącej u wejścia do 
kaplicy niewidomej dziewczynie. A ta prowadzona przez siostrę zakonną zapaliła kuty 
w żelazie znicz stający przed krzyżem lednickim. Ogień na Lednicy płonął kilka go
dzin. Wieczorem na wyspę przybyli dostojni goście: Ks. Prymas Józef Glemp oraz 
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof, dr Stefan Jurga. Na Lednicy, gdzie 
przed 1000 — laty Mieszko I przyjął chrzest, ks. Prymas odczytał Prolog z Ewangelii 
Św. Jana. Rektor zaś fragment Kroniki Galla Anonima o cudownym uzdrowieniu 
Mieszka I, który urodzić się miał niewidomym, wzrok odzyskał przy postrzyżynach. 
„Tak jak książę Mieszko przejrzał, tak i Polska przejrzała dzięki przyjęciu chrześcija
ństwa”. Następnie wysłuchano psalmu w wykonaniu Jacka Kowalskiego. Obaj dostoj
nicy zapalili lampy od ognia papieskiego i udali się do wielkiej wiosłowej łodzi harcer
skiej, którą popłynęli ku północy. Po kilku kilometrowym rejsie łódź dobiła do 
przystani pod Bramę Trzeciego Tysiąclecia. Ks. Prymas wychodząc na ląd przekazał 
światło tysiącom ludzi trzymającym w rękach pochodnie i świece ze słowami „niech 
światło Chrystusa Zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów”. 
Obszerne pola lednickie przemieniły się w morze ognia. Siłą spotkań na Lednicy jest 
też fakt, że są one kontynuacją tej pierwszej Lednicy sprzed 1000 lat, jak zauważył je 
den z młodych uczestników zgromadzeń przy bramie III 1000-lecia.



456 KRONIKA

Nabożeństwo w bieżącym jubileuszowym roku 2000 zgromadziło na polach lednic
kich rekordową ilość uczestników. Im wszystkim, w liczbie około 70 tys., rozdano 
krzyżyki wykonane ze stali i miedzi wzorowane na pozłacanym pektorale z przełomu 
X/XI w., znalezionym swego czasu w reliktach kościoła grodowego na Ostrowie Led
nickim.
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Ryc. 1. Moment zapalenia ognia papieskiego przez Prymasa i Rektora 
w kaplicy na Ostrowie Lednickim 

Abb. 1. Die Entzündung des päpstlichen Feuers durch den Primas und Rektor in der Kapelle
auf Ostrów Lednicki




