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jak zmieniało się na przestrzeni wieków środowisko 

geografi czne i zagospodarowanie przestrzenne Ostrowa 

Tumskiego?

co udało się odkryć na tym terenie poznańskim archeologom?

jakie były etapy rozwoju Ostrowa Tumskiego od czasów 

średniowiecznych aż do współczesności?

jakim językiem mówili mieszkańcy grodu Mieszka I 

na Ostrowie Tumskim?

z czego słynie Ostrów Tumski w świecie architektury, sztuki, 

muzyki i religii?

dlaczego uczniowie powinni odwiedzić to miejsce w ramach 

szkolnej turystyki edukacyjnej?

jaką rolę pełni Ostrów Tumski na Szlaku Piastowskim?

•

•

•

•

•

•

•
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Zmiany krajobrazu, zagospodarowania 
przestrzennego i funkcji Ostrowa Tumskiego

Wprowadzenie

Ostrów Tumski stanowi szczególne miejsce w przestrzeni Poznania, regionu 
wielkopolskiego i kraju nie tylko ze względu na jego znaczenie historyczne 
i religijne. Jego położenie, środowisko geografi czne i dziedzictwo kulturowe 

mogą również spełniać niezwykle ważną rolę w edukacji geografi czno-przyrodniczej. 
Ostrów Tumski jest bowiem swoistą „księgą zmian” środowiska geografi cznego oraz 
wzajemnych relacji człowieka i środowiska. Przemiany te znajdowały i znajdują wyraz 
w krajobrazie naturalnym i kulturowym, użytkowaniu ziemi, formach zagospodaro-
wania przestrzennego i funkcjach omawianego obszaru. W nauczaniu geografi i in-
teresujący może być zarówno sam opis owych zmian i ich konfrontacja ze stanem 
obecnym, jak też pokazanie ewolucji sposobów prezentacji kartografi cznej oraz me-
tod rekonstrukcji pierwotnego środowiska geografi cznego (zgodnie z zasadą aktuali-
zmu: „O przeszłości mówimy na podstawie teraźniejszości”).

W niniejszym opracowaniu krajobraz defi niujemy – nawiązując do tradycyjne-
go ujęcia Berga1 – jako sumę typowych cech, właściwych danemu fragmentowi po-
wierzchni Ziemi, którego poszczególne elementy (w tym człowiek i jego działalność 
materialna i duchowa) łączą się w jedną współzależną całość, odróżniającą go od 
obszarów otaczających2. Wyróżniamy dwa podstawowe typy krajobrazu: naturalny 
i kulturowy.

W procesie kształtowania krajobrazu i przemian funkcji Ostrowa Tumskiego 
ważną cezurą czasową jest połowa XIII wieku, a ściślej okres lokacji lewobrzeżnego 
Poznania. Znajduje to odzwierciedlenie w podziale niniejszego opracowania na dwie 
części.

1 Ł. S. Berg, Gieografi czeskie zony Sowietskowo Sojuza, Moskwa 1947.
2 Por.: T. Bartkowski, Metody badań geografi i fi zycznej, Warszawa–Poznań 1977; tenże, Nowy etap 
dyskusji nad pojęciem krajobrazu, „Czasopismo Geografi czne”, t. LVI, z. 1; D. L. Armand, Nauka 
o łandszaftie, Moskwa 1975 (tłumaczenie polskie: tenże, Nauka o krajobrazie, Warszawa 1980); 
A. Richling, J. Solon, Ekologia krajobrazu, Warszawa 2011.
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Zmiany krajobrazu na Ostrowie Tumskim 
w okresie przed lokacją lewobrzeżnego Poznania

Z punktu widzenia położenia fi zyczno-geografi cznego Ostrów Tumski zloka-
lizowany jest w południkowo zorientowanej, przełomowej dolinie Warty, w obrębie 
jej terasy zalewowej, oblewanej od zachodu wodami odnogi Warty, nazywanej Starą 
Rzeką oraz od wschodu wodami Cybiny. Około połowy X wieku powstał tu gród, sta-
nowiący siedzibę księcia Mieszka I, i podgrodzie z katedrą. Na wysokości tego najstar-
szego grodu do Warty wpadały jej dopływy: lewobrzeżne – Bogdanka i Wierzbak, 
oraz prawobrzeżne – Cybina i Główna. W miejscu obecnego Poznania Warta dzieliła 
się na kilka ramion i odnóg, pomiędzy którymi występowały wyspy terasy zalewo-
wej. Dlatego w tym miejscu łatwo było przeprawić się przez Wartę. Ponadto, u wylo-
tu bocznych dolin jej dopływów: Bogdanki, Cybiny i Głównej, następowało również 
znaczne obniżenie zboczy doliny Warty. W pozostałej części przełomowej doliny War-
ty, od Rogalina do Obornik, jej skarpy wznosiły się stromym stopniem od dna doliny 
i często były niedostępne.

Dolina Warty w Poznaniu od dawna stanowiła ważny szlak komunikacyjny 
i teren przyciągający osadników już od czasów paleolitu. Krzyżowały się tutaj szlaki 
lądowe (południkowe – pomorski i śląski z równoleżnikowymi – gnieźnieńskim i lubu-
skim) z drogą wodną, jaką stanowiła Warta.

W miarę upływu czasu obszar grodu sukcesywnie powiększano, efektem cze-
go było przesuwanie linii wałów obronnych zarówno w części północnej jak i połu-
dniowej. W obrębie obwarowanego grodu znalazło się Zagórze, a w systemie obron-
nym istniały również, obok wałów, wieże. Poza katedrą pobudowano już w XII wieku 
kościół pod wezwaniem św. Mikołaja.

Tak więc Poznań w pierwszym okresie swojego istnienia obejmował obszar 
wyspy terasy zalewowej, a zatem najniższą część doliny Warty. Niskie jego usytuowa-
nie, koryta Warty i Cybiny, liczne bagna oraz rozlewiska stanowiły naturalną zaporę 
obronną, chroniącą podejście pod obwałowany gród. Z kolei sąsiedztwo Warty i Cy-
biny nie tylko wzmacniało obronność tego miejsca, ale również ułatwiało transport 
budulca czy też dostawę ryb.

Ostrów Tumski, stanowiący jedną z siedzib pierwszych władców Polski, był 
zagospodarowywany już od przełomu VIII i IX wieku, a intensywnie od połowy 
X wieku. Jednak przykrycie jego powierzchni warstwami kulturowymi, narastający-
mi w ciągu wieków sprawia, że odtworzenie jego rzeźby pierwotnej jest stosunkowo 
trudne. Na podstawie wyników wierceń geologicznych, głównie geologiczno-inży-
nierskich i badawczych, określono miąższość gruntów nasypowych na tym obszarze. 
Miąższość gruntów kulturowych zmienia się na obszarze dawnego grodu najczęściej 
w granicach 5–7 m3. Badania archeologiczne prowadzone na Ostrowie Tumskim 
jeszcze przed II wojną światową4 aż do czasów współczesnych umożliwiły z kolei 
określenie tempa narastania poszczególnych warstw, czy to niwelacyjnych, czy też 

3 A. Kaniecki, Poznań. Dzieje miasta wodą pisane, cz. 1, Przemiany rzeźby i sieci wodnej, Poznań 
1993.
4  W. Hensel, Zagadnienie początków Poznania i kwestia jego stołecznego charakteru w świetle 
wyników prac wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim, [w:] „Kronika Miasta Poznania”, z. 1, 
Poznań 1938.
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osadniczych na przestrzeni wieków. Wykorzystano wyniki badań archeologicznych 
przeprowadzonych na głównej osi Ostrowa Tumskiego, ciągnącej się od kościoła Naj-
świętszej Marii Panny przez plac katedralny i katedrę, a więc na osi W–E. Zgenera-
lizowany przekrój odzwierciedlający narastanie warstw kulturowych przedstawiono 
wykorzystując wyniki badań: W. Hensla, A. Niesiołowskiej i J. Żaka56, K. Józefowiczów-
ny7, M. Malinowskiej8, H. Kóčki-Krenz9, A. Dębskiego i A. Sikorskiego10 (ryc. 1). Jest to 
przekrój hipotetyczny, bowiem połączono niewielkie tylko fragmenty przebadanego 
terenu, ale ma on na celu przedstawienie jak zmieniały się prace związane z adaptacją 
tego terenu na potrzeby mieszkalne i obronne i jakie było ich natężenie na przestrze-
ni czasu. Intensywność narastania warstw kulturowych była inna w różnych okresach 
istnienia grodu, jak również przejawiała się inaczej w poszczególnych miejscach. Ba-
dania archeologiczne na tamtejszym terenie mają ciągle charakter wycinkowy i nie 
pozwalają w sposób pełny przedstawić charakteru tych zmian dla obszaru całego 
grodu na Ostrowie Tumskim.

5  W. Hensel, A. Niesiołowska, J. Żak, Badania na placu katedralnym w 1938 r., [w:] W. Hensel (red.), 
Poznań we wczesnym średniowieczu, t. I, Warszawa–Wrocław 1959.
6  J. Żak, Badania w ogrodzie przy ul. Ostrów Tumski 10 w 1946 roku, [w:] tamże.
7  K. Józefowiczówna, Z badań nad architekturą przedromańską i romańską w Poznaniu, Wrocław 
1963.
8 M. Malinowska, Badania na stanowisku Ostrów Tumski 17 w Poznaniu w latach 1953–1954, 
[w:] W. Hensel (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu, t. III, Warszawa–Wrocław 1961; taż, Ba-
dania wykopaliskowe na placu katedralnym w 1958–1959, [w:] W. Hensel (red.), Poznań we wczes-
nym średniowieczu, t. IV, Wrocław–Warszawa 1974.
9 H. Kóčka-Krenz, Zarys stanu badań Instytutu Prahistorii UAM na Ostrowie Tumskim w Poznaniu 
w latach 1999–2004. Badania na posesjach Ostrów Tumski 9 i 10, [w:] H. Kóčka-Krenz (red.), Poznań 
we wczesnym średniowieczu, t. V, Poznań 2005.
10 A. Dębski, A. Sikorski, Ostrów Tumski 10 – charakterystyka warstw i materiałów źródłowych 
w wykopie XXIV, [w:] H. Kóčka-Krenz (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VI, Poznań 2008.

Ryc. 1. Przekrój określający 
narastanie warstw 
kulturowych na Ostrowie 
Tumskim, oprac. własne 
A. Kanieckiego.

Zmiany krajobrazu, zagospodarowania przestrzennego 
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Na powierzchnię pierwotną, a więc przedosadniczą, natrafi ano w trakcie ba-
dań archeologicznych najczęściej na poziomie od 51,3 do 51,8 m n.p.m. Warstwę po-
wierzchniową stanowiły drobnoziarniste piaski, miejscami zailone, bądź też cienka 
warstewka osadów zastoiskowych, zalegających na piaskach, wskazując na istnienie 
płytkich zbiorników wodnych, zapewne o charakterze okresowym. Tego typu osady 
stwierdzono w większości wykonanych wykopów badawczych.

Z zachowanych szczątków botanicznych, reprezentowanych przez: szczaw 
zwyczajny, szczaw nadmorski, jaskier pstry i turzyce, stwierdzonych na poziomie 
dawnej terasy zalewowej na rzędnej 51,65 m n.p.m., wynika, że obszar ten nieznacz-
nie tylko wystawał ponad poziom wód rzecznych (a wymienione rośliny nadal spoty-
kamy w obecnych, nisko położonych siedliskach łąkowych nad rzekami). Mniej więcej 
na tej samej rzędnej stwierdzono obecność warstwy utworzonej z pozostałości roślin 
bagiennych, szczątków drewna i sitowia, charakterystycznych dla strefy przybrzeżnej 
zbiorników wodnych11. Przyjąć więc można, że przeciętny poziom wód rzecznych wy-
nosił wtedy około 51,5 m n.p.m., a więc był wyraźnie niższy od obecnego, średniego 
poziomu wody w Warcie (52,4 m n.p.m.12). Pozostałości zoologiczne natomiast repre-
zentowało na tym poziomie kilka gatun-
ków ślimaków i małż, typowych dla wód 
stojących lub wolno płynących o mulistym 
dnie i z bujną roślinnością13.

Tak więc w świetle przeprowadzo-
nych badań archeologicznych i paleobio-
logicznych stwierdzić można, że część ob-
szaru Ostrowa Tumskiego, którą tworzyły 
łąki nadrzeczne o charakterze łęgowym, 
była podmokła oraz że występowały w jej 
obrębie płytkie, okresowe zbiorniki wodne 
utworzone w czasie wylewów powodzio-
wych Warty.

Niecały jednak obszar Ostrowa Tum-
skiego stanowił przed tysiącem lat płaską 
terasę zalewową. W trakcie badań arche-
ologicznych stwierdzono występowanie 
obszarów wyżej położonych, na rzędnych 
ok. 54–55 m n.p.m., będących pozostałością 
wyższych poziomów terasowych. Na jed-
nym z nich znajdowało się palatium ksią-
żęce. Obecnie na jego miejscu znajduje się 
kościół Najświętszej Marii Panny in Summo 
(ryc. 2).

Według interpretacji Witolda Hensla dawna nazwa Ostrowa Tumskiego „sum-
mum” – wzgórze, odnosiła się do końca X wieku. W czasach późniejszych wzgórze 
to zanikło w wyniku nadsypania terenu przyległego, wskutek stosowania nasypów 

11  A. Niesiołowska, M. Perzyńska, J. Żak, Badania na posesji Ostrów Tumski 13 w latach 1950–1953, 
[w:] W. Hensel (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu, t. II, Wrocław 1960.
12  A. Kaniecki, dz. cyt.
13  M. Klichowska, Materiały zoologiczne ze stanowiska Ostrów Tumski 17 w Poznaniu (1953–1954), 
[w:] W. Hensel (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu, t. III, Warszawa–Wrocław 1961.

Ryc. 2. Powierzchnia 
przedosadnicza w dolinie 
Warty.
A – Ostrów Tumski, 
B – Poznań lewobrzeżny; 
1 – piaski, 
2 – gliny zwałowe, 
3 – torfy, 
4 – przypuszczalne przebiegi 
odnóg Warty, 
oprac. własne A. Kanieckiego.
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i narastania warstw kulturowych oraz powodziowych. Ale nazwa ta funkcjonowała 
jeszcze przez kilka wieków. Nawet w połowie XIII wieku wzgórze to wraz z pozostałoś-
ciami palatium wyraźnie zaznaczało się w rzeźbie tej części Ostrowa Tumskiego14.

Kolejny taki ostaniec wyższego poziomu terasowego, znajdował się w po-
łudniowej części Ostrowa Tumskiego. W początkach XII wieku zbudowano na nim 
kościół pod wezwaniem św. Mikołaja, który rozebrany został w 1805 roku. Miejsce to 
nosiło nazwę „wzgórza Kapitulnego” (Mons Capituli), a i kościół nazywano niekiedy 
„na wzgórzu Kapitulnym” (in monte Capituli). Stąd też osadę leżącą za tym kościołem 
nazywano Zagórzem, czyli za górą Kapitulną. Na przełomie XV i XVI wieku, kiedy bi-
skupem poznańskim był Jan Lubrański, wzgórze Kapitulne zbudowane z glin zwało-
wych, wyeksploatowane zostało dla produkcji cegieł w związku z budową systemu 
obronnego na Ostrowie Tumskim. Pozostała po nim do czasów obecnych tylko nazwa 
ulicy – Zagórze (Nowacki 1959–1964).

Inny ostaniec znajdował się na północ od obecnej linii kolejowej Poznań–Gnie-
zno. Wyznaczony został na podstawie analizy materiałów geologicznych15. Jeszcze 
jeden, stosunkowo niewysoki, stwierdzony został w trakcie badań archeologicznych 
w centralnej części katedry16.

W trakcie badań archeologicznych prowadzonych na obszarze wyspy katedral-
nej stwierdzono ciągłe i intensywne użytkowanie tego terenu przez osadnictwo od 
VIII/IX wieku aż do współczesności, pomimo przejściowych kataklizmów: pożarów, 
wojen czy też powodzi. Dlatego też w trakcie tych prac odkrywano różnego typu 
warstwy wewnątrz grodu – od takich, które wyrównywały i podnosiły poziom po-
wierzchni terenu dla potrzeb osadnictwa (szczególnie w obniżeniach, gdzie pomimo 
podniesienia powierzchni cechy podmokłości trwały jeszcze długo, niekiedy aż do 
końca XII wieku), aż do warstw budowlanych czy też śmietniskowych. W warstwach 
osadniczych natrafi ano też na elementy zagospodarowania tego terenu w różnych 
okresach jego użytkowania, najczęściej związane z budownictwem: pozostałości 
obiektów drewnianych, murowanych, wałów obronnych itp. Badania archeologiczne 
umożliwiły też rekonstrukcję faz osadniczych, które pozwoliły odtworzyć intensyw-
ność narastania warstw kulturowych w obrębie Ostrowa Tumskiego.

Pierwotny charakter powierzchni Ostrowa Tumskiego został więc silnie zmie-
niony w wyniku działalności gospodarczej człowieka. Złożyło się na to przede wszyst-
kim sukcesywne nadsypywanie terenów najniżej usytuowanych w obrębie grodu, aż 
powyżej poziomu przeciętnych zalewów powodziowych Warty. Usytuowanie grodu 
w najniższej części doliny Warty i otoczenie go wałami obronnymi, pełniącymi funk-
cję wałów przeciwpowodziowych, powodowało podtapianie jego wnętrza w czasie 
trwania stanów wysokich w Warcie i Cybinie. Stąd od samego początku istnienia wy-
konywano prace związane z podnoszeniem poziomu powierzchni wnętrza grodu. 
Ślady prac niwelacyjnych zachowały się już w przebiegu najstarszych warstw osadni-
czych i to zarówno na obszarach niżej, jak i wyżej położonych. Świadczy o tym silne 
sfałdowanie stropu w przebiegu niektórych warstw, jak również zróżnicowanie ich 
miąższości. Poziom terenu podnoszono stopniowo, najczęściej o kilkadziesiąt centy-
metrów, chociaż spotykamy również i większe tego typu przedsięwzięcia17. Stosowa-

14  J. Żak, Badania w ogrodzie…, dz. cyt.
15  A. Kaniecki, dz. cyt.
16  Tamże.
17  Tamże.

Zmiany krajobrazu, zagospodarowania przestrzennego 
i funkcji Ostrowa Tumskiego
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no też warstwy niwelacyjne, usytuowane poniżej stóp fundamentowych, zarówno 
palatium książęcego18, jak i katedry19. Stanowiły je konstrukcje drewniane wypełnione 
piaskiem, niekiedy wzmacniane brukiem kamiennym, mające na celu wzmocnienie 
nośności tych gruntów. Miąższości tych warstw przekraczały niekiedy 1,5 m.

Z analizy przekroju geologicznego wynika, że narastanie warstw kulturowych 
w różnych miejscach Ostrowa Tumskiego przebiegało nieco odmiennie. W przypad-
ku katedry na calcu (czyli warstwie przedosadniczej) do rzędnej około 54,0 m n.p.m. 
stworzono konstrukcję drewnianą wypełnioną piaskiem. Stanowiła ona podłoże 
pierwszej katedry, preromańskiej, którą zaczęto budować około 968 roku. Następny 
poziom obejmuje warstwy związane z tą katedrą, która zniszczona została w 1038 
roku w czasie najazdu księcia czeskiego Brzetysława. Kolejny poziom obejmujący 
warstwy znajdujące się w przedziale 55,76–56,22 m n.p.m. wiąże się z katedrą ro-
mańską, a więc do przełomu XIV i XV wieku. Z kolei wyżej leżące warstwy do rzędnej 
55,72 m n.p.m. związane są z katedrą gotycką po XV-wiecznej przebudowie. Stro-
powe warstwy, do rzędnej 57,67 m n.p.m., wiążą się z ostatnią przebudową katedry, 
klasycystyczną20.

W rejonie kościoła Najświętszej Marii Panny, gdzie na niewielkim wzgórku za-
częto budować około połowy X wieku palatium księcia Mieszka I, pierwszą warstwę 
stanowi bruk kamienny umacniający podłoże przyszłej budowli. Na jego stropie ułożo-
no konstrukcję drewnianą, wypełnioną piaskiem i kamieniami i przysypaną piaskiem. 
Powyżej występowała warstwa osadnicza i warstwy „pałacowe” (XI–XIII w.). Zalegają-
ce powyżej warstwy późnośredniowieczne zostały częściowo zniszczone. Strefy przy-
ległe do tego pagórka, jak również w obrębie placu katedralnego, już przed połową 
X wieku były nadsypywane. Do początku XI wieku miąższość tych warstw niwelacyj-
nych przekraczała niekiedy 2 metry. W trakcie badań archeologicznych natrafi ano po-
wyżej rzędnej 54 m n.p.m. na warstwę odzwierciedlającą zniszczenia spowodowane 
najazdem Brzetysława w roku 1038. Przykrywają je warstwy niwelacyjne i osadnicze 
z XI–XIII wieku, w stropie na ogół zniszczone. Stropowe warstwy tego przekroju, zale-
gające na rzędnych 56–58 m n.p.m., to warstwy z XVI–XX wieku, często wymieszane 
ze sobą, co nie pozwala odtworzyć tempa ich narastania21.

W obrębie tych warstw kulturowych występowały również warstwy powodzio-
we, naniesione przez Wartę i pochodzące z rozmycia zniszczonego wału obronnego. 
Szczególnie wyraźnie zaznaczyły się w przebiegu warstw ślady powodzi z 1253 roku 
w postaci nanosów rzecznych i piasku pochodzącego z rozmycia wału obronnego, na 
które natrafi ano na różnych stanowiskach badawczych.

Podmokłość niektórych części obszaru Ostrowa Tumskiego utrzymywała się 
jednak długo. Badania wykazały, że były to obszary silnie podmokłe aż do końca 
XII wieku i przez cały ten czas sukcesywnie podnoszono ich poziom, układając kolej-
no coraz to nowe warstwy nasypu ziemnego, faszyny, płaty plecionki i chaotycznie 
rozrzucane gałęzie oraz gałązki. Miejscami na plecionce występowały kamienie polne 
o średnicy około 20 cm. Pomimo sukcesywnego nadsypywania powierzchni terenu, 
warstwy aż do rzędnej 53,30 m n.p.m. wciąż wskazywały na dużą podmokłość tego 
terenu. Dopiero warstwy wyżej leżące, a więc datowane na przełom XII i XIII wieku, nie 

18  A. Dębski, A. Sikorski, dz. cyt.
19  K. Józefowiczówna, dz. cyt.
20  Tamże.
21 H. Kóčka-Krenz, Zarys stanu badań…, dz. cyt.; A. Dębski, A. Sikorski, dz. cyt.
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wykazują cech podmokłości22. Ta podmokłość niektórych części obszaru wyspy Tumskiej 
zaznaczyła się nie tylko w przebiegu warstw zawierających szczątki konstrukcji drewnia-
nych, podnoszących poziom terenu, ale również w składzie gatunkowym mięczaków. 
Dominowały wśród nich bowiem gatunki typowe dla małych zbiorników wodnych i wil-
gotnych siedlisk lądowych23. Interesujące, że tak długie, bo utrzymujące się ponad 200 lat 
(od połowy X do końca XII wieku), silne uwilgotnienie badanego terenu, pomimo sukce-
sywnego podnoszenia jego powierzchni o ponad 1,5 metra, wskazuje przede wszystkim 
na podnoszenie się poziomu wody w korytach Warty i Cybiny. Przypuszczalnie wiązało 
się to ze wzrostem uwilgotnienia klimatu, co miało wtedy miejsce24.

W świetle przedstawionych badań archeologicznych przeprowadzonych w ob-
rębie Ostrowa Tumskiego można stwierdzić, że do połowy XIII wieku, w wyniku sta-
łego podnoszenia powierzchni terenu poprzez stosowanie nasypów i tworzenia się 
warstw osadniczych, jego poziom podniesiono w ciągu 300 lat od 3,0 do 5,5 metra, 
a więc do rzędnej około 56 m n.p.m. Dominowały jednak, szczególnie w pierwszym 
okresie istnienia grodu, prace związane z przystosowaniem powierzchni grodu dla 
potrzeb osadnictwa.

W połowie XIII wieku dalszy rozwój terytorialny grodu na Ostrowie Tumskim 
został zahamowany, głównie z braku miejsca na jego dalszą rozbudowę. Gród od po-
łudnia i północy otoczony podmokłymi łąkami terasy zalewowej Warty i jej rozlewi-
skami, od zachodu ograniczony odnogą Warty, nazywaną Starą Rzeką, a od wschodu 
Cybiną, nie posiadał większych możliwości rozbudowy w obrębie tej terasy. Powięk-
szenie grodu np. w kierunku północnym wiązało się z nadsypaniem nowo włączonej 
powierzchni o 4–5 metrów, co chyba przekraczało możliwości jego mieszkańców. 
W tej sytuacji książę Przemysł I zdecydował się przenieść ośrodek gospodarczy mia-
sta na lewy brzeg Warty, na terasę nadzalewową (II). W 1252 roku książę w zamian 
za Ostrów Tumski przejął część gruntów na lewym brzegu Warty, przy kościołach 
św. Wojciecha i św. Marcina w sąsiedztwie miejsca przeprawy przez Wartę, należą-
cych do biskupa. W 1253 roku zakończono prace lokacyjne nowego miasta na lewym 
brzegu Warty i odtąd Poznań rozwijał się głównie na lewym brzegu w obrębie terasy 
nadzalewowej (II), wznoszącej się od 3 do 5 m ponad poziom wody w korycie Warty.

Obecna powierzchnia Ostrowa Tumskiego w rejonie katedry mieści się w prze-
dziale 57,5–58,0 m n.p.m. Jednak układ warstw kulturowych zawartych w przedziale 
56,0–58,0 m n.p.m. uległ zniszczeniu w wyniku rozlicznych prac budowlanych, na-
sypowo-niwelacyjnych, czy też w trakcie wcześniej prowadzonych prac badawczych 
na tym terenie. Często brakuje w tych warstwach materiału, który można by wiązać 
z konkretnym przedziałem czasowym.

W świetle przedstawionych wyników badań ocenić można, jak wielki wysiłek 
musieli podjąć mieszkańcy grodu na Ostrowie Tumskim już w najwcześniejszym okre-
sie jego istnienia, aby zaadaptować teren dla swoich potrzeb. Prace te obejmowały 
budowę obwałowań, które nie tylko pełniły funkcje obronne, ale chroniły również 
wnętrze grodu przed zalewami wodami Warty i Cybiny w czasie wezbrań. Jednak 
w wyniku wzrostu uwilgotnienia klimatu w wiekach XI–XII podnosiły one poziom 
swych wód, co wymagało sukcesywnego nadsypywania powierzchni terenu we-
wnątrz grodu, niekiedy nawet o 4–5 metrów.

22  M. Malinowska, dz. cyt.
23  M. Klichowska, dz. cyt.
24  A. Kaniecki, dz. cyt.
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W procesie przemian struktury krajobrazowej do połowy XIII wieku szczegól-
nie silnie zaznaczały się zmiany krajobrazu naturalnego (ukształtowania powierzch-
ni terenu, stosunków wodnych), i to one w dużym stopniu determinowały zmiany 
krajobrazu kulturowego (np. możliwości zabudowy). W następnym okresie, w miarę 
postępu technologii i coraz większego uniezależniania się człowieka od środowiska 
przyrodniczego, większego znaczenia nabrały zmiany krajobrazu kulturowego, opi-
sane w kolejnym rozdziale.

Zmiany krajobrazu, zagospodarowania i funkcji Ostrowa Tumskiego 
w okresie po lokacji lewobrzeżnego Poznania

Lokacja Poznania na lewym brzegu Warty oznacza upadek pozycji Ostrowa 
Tumskiego jako centrum handlowego i politycznego. Lewobrzeżny Poznań staje się 
głównym miastem Wielkopolski, która mimo przeniesienia w 1038 roku stolicy z Gnie-
zna do Krakowa nadal odgrywała istotną rolę w państwie piastowskim, a w czasie 
rozbicia dzielnicowego była „katalizatorem” zmian prowadzących do zjednoczenia 
królestwa. Wyspa, jako siedziba diecezji, obejmującej nie tylko znaczną część Wiel-
kopolski, ale aż do czasów rozbiorów również Mazowsze, pozostała jednak nadal 
ważnym ośrodkiem o funkcjach religijnych. Przez Ostrów wiódł ponadto główny trakt 
łączący poznański zamek królewski z Gnieznem i resztą państwa. Jak pokazuje rycina 3,
goście wjeżdżający do Poznania od wschodu mijali najpierw klasztor i hospicjum 
joannitów (1), dalej targową Śródkę (2), a następnie po przekroczeniu Mostu Cybiń-
skiego (3) mijali okazałą katedrę i pałac biskupi (4) – symbole władzy kościelnej, kon-
kurującej w średniowiecznej Polsce o prymat z władzą świecką. Dalej kierowano się 
przez Chwaliszewo (5), by po pokonaniu przeprawy nad głównym korytem Warty (6) 
wjechać przez Bramę Wielką (7) do miasta (8)25.

25  Trasa ta stanowi obecnie wschodni odcinek Traktu Królewsko-Cesarskiego.

Ryc. 3. Trakt królewski 
w Poznaniu – fragment 
miedziorytu Iurisdictionum 
Posnaniensium Remonstratio 
z 1728 r., fot. ze zbiorów 
Staatsbibliothek zu Berlin 
Preußischer Kulturbesitz.
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Średniowieczny Poznań nie był pojedynczym organizmem, lecz zespołem jed-
nostek osadniczych o różnych rangach, z których najsilniejszymi były lewobrzeżny Po-
znań (miasto lokowane na prawie magdeburskim w 1253 roku), posiadający wyraźnie 
wykrystalizowany układ urbanistyczny w postaci rynku i regularnej siatki ulic przecina-
jących się pod kątem prostym, oraz Ostrów Tumski o nieregularnym układzie wynikają-
cym z dłuższej historii oraz niekontrolowanego rozwoju. Wyspa posiadała jednak status 
miasta, potwierdzony przywilejem Władysława Warneńczyka z 1444 roku. Pozostałymi 
ośrodkami o charakterze miejskim były Śródka (osada starsza od lewobrzeżnego Po-
znania, założona już w 1231 roku) oraz, lokowane również w 1444 roku, Chwaliszewo 
i Ostrówek (do końca XVIII wieku najmniejsze miasto Rzeczypospolitej). Ten układ 
urbanistyczny uzupełniały osady podmiejskie mające charakter służebny (Garbary, 
Rybaki, Winiary, Piekary), osady przykościelne (Święty Wojciech i Święty Marcin) oraz 
klasztory: joannitów, a później karmelitów i bernardynów. Ów układ powiązań okre-
ślić można mianem średniowiecznej konurbacji – zespołu jednostek osadniczych, 
w których brak jest wyraźnego ośrodka centralnego26,27.

Pozycja i rozwój przestrzenny Ostrowa Tumskiego były silnie związane z posta-
cią aktualnie urzędującego biskupa. W dziejach wyspy dobrze zapisał się Jan Lubrań-
ski, którego rządy w diecezji poznańskiej przypadają na lata 1498–1520. Jego dwór 
stał się istotnym ośrodkiem kultury renesansowej. Biskup inwestował jednak również 
w infrastrukturę swojej posiadłości – za jego rządów wybudowano elementy typowe 
dla miast, takie jak wodociągi i brukowane ulice, a w latach 1518–1520 pobudowano 
psałterię – budynek mieszkalny dla utworzonego sześć lat wcześniej, również z inicja-
tywy biskupa, kolegium psałterzystów28. Na początku XVI wieku – jak pokazuje rycina 
4 – centralna część wyspy wzbogaciła się również o pierścień murów obronnych (1), 
uzupełnionych po śmierci fundatora przez dwie wieże bramne – Chwaliszewską (2) 
od zachodu i Śródecką (3) od wschodu. Mury zostały rozebrane w końcu XVII stu-
lecia. Ich relikty znajdują się na północ od katedry, w sąsiedztwie Archiwum Archi-
diecezjalnego. Koronnym osiągnięciem biskupa było powołanie pod koniec swojego 
urzędowania Akademii (4), nazwanej jego imieniem. Do absolwentów tej szkoły, od-
znaczającej się wysokim poziomem nauczania, należeli m.in.: Józef Struś (lekarz i bur-
mistrz Poznania), Klemens Janicki (poeta) oraz Jan Śniadecki (matematyk i geograf). 
Funkcja edukacyjna towarzyszyła na Ostrowie funkcji religijnej aż do 1780 roku, kiedy 
dekretem Komisji Edukacji Narodowej Akademię Lubrańskiego połączono z kolegium 
jezuickim (zlikwidowanym dwanaście lat później, po drugim rozbiorze Polski), a budy-
nek przekazano na potrzeby seminarium duchownego. Całość wykrystalizowanego 
w XVI wieku, a widocznego do dziś założenia urbanistycznego uzupełniały, wzniesiony 
w latach 1431–1448 na miejscu palatium i kaplicy Mieszka I i Dobrawy, gotycki kościół 
Najświętszej Marii Panny (5), pałac arcybiskupi oraz budynki zamieszkiwane przez ka-
noników i diakonów. Trudno wyróżnić typowe dla średniowiecznych miast elementy, 
takie jak rynek i zwarta zabudowa, ze względu na nietypowe funkcje pełnione przez 
ten ośrodek (oraz – przede wszystkim – brak funkcji handlowej). Zdecydowanie więk-
szą gęstością zaludnienia odznaczała się południowa część wyspy, gdzie na Zagórzu 
(6), w osadzie skupionej wokół kościoła św. Mikołaja (7), zamieszkiwali rzemieślnicy29.

26  W przeciwieństwie do aglomeracji, którą stanowi dominujący ośrodek miejski wraz 
z powiązanymi z nim jednostkami osadniczymi o niższej randze.
27  J. Topolski (red.), Poznań – zarys dziejów, Poznań 1973.
28  Zadaniem 12 duchownych było m.in. całonocne śpiewanie psalmów w katedrze. Co godzinę 
zmieniało się dwóch z nich.
29  M. Rezler, Kalendarium poznańskie, Poznań 2003.
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Ryc. 4. Poznański zespół 
urbanistyczny w początku 
ery nowożytnej – fragment 
miedziorytu zamieszczonego 
w dziele Georga Brauna 
i Franza Hogenberga 
z 1618 roku. Najstarszy 
zachowany widok Poznania, 
fot. ze zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Stulecia XVII i XVIII nie należały do szczególnie łaskawych dla poznańskiego 
zespołu urbanistycznego. Liczne wojny, zarazy, pożary i powodzie dziesiątkowały 
ludność i rujnowały budynki – szczególnie dotykało to obszary znajdujące się poza 
murami głównego miasta.

Tę tendencję dobrze ilustrują losy poznańskiej katedry. Gotycką świątynię stra-
wił w 1622 roku katastrofalny pożar, w którym spłonęły wszystkie hełmy wież oraz 
dach. Przebudowa na obowiązujący wówczas styl barokowy, prowadzona pod okiem 
znanego w Wielkopolsce architekta Krzysztofa Bonadury Starszego, trwała 14 lat. 
W 1725 roku potężna wichura ponownie uszkodziła dach, a podczas powodzi w 1736 
roku do katedry wtargnęła woda. Pogarszający się stan budynku spowodował prze-
niesienie w 1755 roku nabożeństw do sąsiedniego kościoła Najświętszej Marii Panny. 
W 1772 roku kolejny pożar stopił kościelne dzwony oraz zniszczył dachy i wyposaże-
nie kościoła (chór, ołtarz główny, stalle). W czasie odbudowy, najprawdopodobniej 
z powodu niestabilnych fundamentów, zawaliła się górna część południowej wieży. 
Ostatecznie budowlę odbudowano już za rządów pruskich w stylu klasycystycznym, 
ze ścianami zewnętrznymi pokrytymi tynkiem (w części przyziemia ozdobionym bo-
niowaniem) oraz okazałym portykiem zwieńczonym trójkątnym naczółkiem30. 

Władze pruskie, administrujące Wielkopolską od 1792 roku, nie przyczyniły się 
do poprawy sytuacji Ostrowa Tumskiego. W 1800 roku dokonano poszerzenia gra-
nic miasta – włączono wówczas wyspę wraz z Chwaliszewem, Ostrówkiem i Śródką 
w obręb Poznania. Ze względu na strategiczną lokalizację miasta, na które wpły-
wała bliskość granicy z Cesarstwem Rosyjskim oraz położenie na szlaku do Berlina, 
zdecydowano o przekształceniu go w twierdzę. Budowę rozpoczęto w 1828 roku. 
Strategiczną rolę podczas obrony stanowić miała rzeka Warta, dlatego planowany 
system dziewięciu fortów połączonych wałami ziemnymi uzupełniono o zespół śluz, 
umożliwiający spiętrzenie wody, co miało znacznie utrudnić zdobycie twierdzy. Układ 
przestrzenny fortyfi kacji pokazuje rycina 5. W skład systemu wchodziły śluzy: Wielka 

30  Sz. Skibiński, Katedra Poznańska, Poznań 2001.
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(na głównym korycie Warty, 1) i Mała (na Wierzbaku, 2) oraz Cybińska (3) i Katedralna 
(na Cybinie, 4). Ostatnia z wymienionych zlokalizowana została na północny wschód 
od katedry, nieopodal przeprawy cybińskiej, a jej pozostałości zachowane są do dziś. 
Na terenie wyspy zlokalizowano również trzy forty (5) oraz niewielki zespół koszar (6). 
Niemcy prowadzili też prace związane z regulacją koryta Warty. W związku z budową 
Fortu Winiary (Cytadeli), przesunięto o kilkadziesiąt metrów na zachód główny nurt 
Warty. Przekopano też dwa tzw. kanały ulgi – między Chwaliszewem i Ostrowem (7) 
oraz między Ostrowem i Śródką (8), co miało na celu zmniejszenie katastrofalnych 
skutków częstych powodzi. Do pracy fi zycznej wykorzystywano jeńców francuskich. 
W XIX wieku zasypano również zachodnią odnogę rzeki, zwaną Zgniłą Wartą (9). Jej 
koryto jedynie okresowo wypełniało się wodą, a na dnie zalegały spływające ze Stare-
go Miasta i Garbar ścieki (stąd nazwa), a przebieg cieku można dość dokładnie odczy-
tać z nieregularnego przebiegu ulicy Mostowej, poprowadzonej po jego śladzie31.

31  A. Kaniecki, dz. cyt.; W. Gostyński, Z. Pilarczyk, Poznań. Fortyfi kacje miejskie, Poznań 2004; 
J. Kaczmarek, Chwaliszewo. Poznańska Wenecja, Poznań 2011.

Ryc. 5. Festung Posen 
– fragment planu Twierdzy 
Poznań z 1841 roku 
(uzupełniony w 1871 roku), 
fot. ze zbiorów Geheimes 
Staatsarchiv Preussischer 
Kulturbesitz.
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Położenie w obrębie obwarowań miało negatywny wpływ na stan substan-
cji budowlanej we wschodniej części Poznania. Pruskie rozporządzenie zakazywało 
wznoszenia nowych i remontu starych budynków znajdujących się w zasięgu ob-
warowań, stąd też całe dzielnice powoli popadały w ruinę. Sytuację pogarszała zła 
kondycja fi nansowa administracji kościelnej, uniemożliwiająca przeprowadzanie 
koniecznych prac remontowych. Już na początku XIX wieku, ze względu na zły stan 
techniczny rozebrano kościół św. Mikołaja na Zagórzu (10). Podobny los spotkał stoją-
ce nieopodal kościoły św. Barbary (11) i św. Wawrzyńca (12) na Chwaliszewie oraz tam-
tejszy ratusz32. Tylko ze względu na determinację ks. prałata Teofi la Wolickiego oraz 
Antoniego Radziwiłła udało się ocalić, również przeznaczony do rozbiórki, kościół 
Najświętszej Marii Panny (13). Wyprosili oni u księcia Fryderyka Wilhelma IV cofnięcie 
decyzji oraz sfi nansowanie renowacji, powołując się na rzekome więzy krwi łączące 
Piastów i Hohenzollernów33.

Wynaleziona w 1763 roku przez Jamesa Watta maszyna parowa odmieni-
ła oblicza europejskich miast. Proces ten nie ominął również Ostrowa Tumskiego 
(ryc. 6). Sieć kolejowa zaczęła coraz gęściej oplatać państwo pruskie. W 1872 r. trasa 
do Inowrocławia przecięła Ostrów, odcinając północny kraniec wyspy. Świadectwem 
nadejścia nowych czasów był również rozwój miejskiej komunikacji zbiorowej. 
W 1880 roku przedłużono do Mostu Cybińskiego (1) trasę tramwaju konnego z Dwor-
ca Głównego. Nowy odcinek rozpoczynał się na Starym Rynku i biegł ulicami Butelską 
(obecnie Woźna), Wielkimi Garbarami (2), Chwaliszewem i przez most Tumski docierał 
na wyspę. Dla ułatwienia komunikacji zmieniono wcześniej przebieg ulicy Tumskiej, 
co zaobserwować można za skrzyżowaniem z ulicą Panny Marii. W 1898 roku tram-
waje konne zastąpione zostały elektrycznymi. Trasa ta funkcjonowała do zburzenia 
mostu Tumskiego w 1945 roku34, a pamiątką po niej są zachowane fragmenty szyn 
w ulicy Dziekańskiej35.

W czasach germanizacji Ostrów Tumski był ważnym ośrodkiem polskości, 
czego przejawem było m. in. wzniesienie w latach 1836–1837 z inicjatywy hrabiego 
Edwarda Raczyńskiego (ze składek społeczności polskiej) Złotej Kaplicy, godnego 
miejsca pochówku pierwszych władców Polski i symbolu potęgi państwa we wczes-
nym średniowieczu. Pomimo restrykcyjnej polityki wobec Kościoła katolickiego prze-
budowano pałac arcybiskupi, przy którym urządzono ogrody w stylu francuskim (3) 
oraz, prawdopodobnie wg projektu Karla Heinricha Schinkla, probostwo katedral-
ne (4). Do dziś przetrwało na Ostrowie dziewięć kanonii oraz trzy dawne wikariaty. 
Do najciekawszych należy budynek w stylu polskim, zlokalizowany przy ul. Posadze-
go 7, posiadający czterospadowy, łamany dach kryty gontem (5)36.

Dekret cesarza Wilhelma II z 3 września 1902 roku o zniesieniu wewnętrznych 
obwarowań twierdzy rozpoczął intensywny rozwój przestrzenny Poznania. W tym 
okresie powstał na Zagórzu nowy budynek seminarium duchownego (6), zrealizowa-
ny w formach neogotyckich oraz kamienice czynszowe (7).

32  J. Kaczmarek, dz. cyt.
33 A. M. von Rohrscheidt i in., Poznań na 30 sposobów, Poznań 2012.
34  Po wojnie tramwaje dotarły na prawy brzeg Warty dopiero w 1952 roku, po otwarciu mostu 
Marchlewskiego (obecnie Królowej Jadwigi).
35  J. Topolski (red.), dz. cyt.
36  W. Łęcki, P. Maluśkiewicz, Poznań od A do Z, Poznań 1998.
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W odrodzonej II Rzeczypospolitej silnie rozwinięta Wielkopolska odgrywała 
rolę ważnego centrum gospodarczego. Popularyzacja idei modernizmu sprawiła, 
że zaczęto dostrzegać problem nierówności społecznych oraz dramatyczne warun-
ki mieszkaniowe najuboższych. Rozwiązaniem tego problemu miał stać się program 
rozwoju budownictwa socjalnego. Jednym z pierwszych tego typu osiedli był zespół 
budynków przy ul. Nowe Zagórze, zaprojektowanych przez Jana Tuszewskiego i wy-
konanych w latach 1924–1925. Dwukondygnacyjne segmenty tworzą łagodną pierze-
ję ulicy, a na każdym poziomie znajdują się cztery niewielkie, dwuizbowe mieszkania. 
Osiedle w niemal niezmienionym stanie zachowało się do dnia dzisiejszego. W okre-
sie międzywojennym wybudowano również w północnej części wyspy nowoczesną 
elektrownię oraz siedzibę Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 
Ponadto przeprowadzano pierwsze analizy dotyczące polityki przestrzennej i rozwoju 
miasta. Istotnym problemem była ograniczona przepustowość wytyczonego w śred-
niowieczu traktu. Projekt pracowni architekta miejskiego Władysława Czarneckiego, 
autora słynnej koncepcji klinów zieleni, zakładał przeprowadzenie nowej trasy rów-
nolegle do istniejącej linii kolejowej. Równocześnie rozważano przebieg przeprawy 
w miejscu obecnej ulicy Wyszyńskiego37.

37  P. Marciniak, Doświadczenia modernizmu. Architektura i urbanistyka Poznania w czasach PRL, 
Poznań 2010.

Ryc. 6. Wpływ rewolucji 
przemysłowej na 
zagospodarowanie Ostrowa 
Tumskiego, fragment planu 
z 1896 roku, fot. ze zbiorów 
Muzeum Narodowego 
w Poznaniu.
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W okresie międzywojennym Warta wykorzystywana była znacznie intensyw-
niej jako szlak transportowy. Położony w miejscu dzisiejszego osiedla przy ul. Szyper-
skiej port rzeczny przeładowywał rocznie ponad 600 tysięcy ton towarów, a parow-
ce pływały stąd nie tylko do Szczecina, ale również do Berlina i Hamburga. Żeglugę 
w górę rzeki utrudniał jednak nieregularny nurt (zakole chwaliszewskie) oraz nisko 
zawieszony most. Stąd też ponownie podjęto temat regulacji rzeki oraz planowano 
budowę nowego portu rzecznego na Przedmieściu Bydgoskim (na północ od Ostro-
wa) lub w Czapurach38.

Realizację planów Czarneckiego przerwał wybuch II wojny światowej. Władze 
okupacyjne realizowały własny plan przebudowy sieci hydrografi cznej. Do jego ele-
mentów należało piętrzenie dopływów Warty – Bogdanki (jezioro Rusałka – oddane 
do użytku w 1943 roku) i Cybiny (Jezioro Maltańskie – oddane do użytku w 1952 roku), 
ale największą inwestycją miało być przeniesienie na wschód głównego koryta Warty 
(w miejsce pruskiego pierwszego kanału ulgi). Zakładano jednak pozostawienie, obok 
nowego, prostego, toru wodnego starego koryta, przegrodzonego śluzą, tak aby moż-
liwe było okazjonalne „przepłukanie” portu rzecznego, zapobiegające jego zamulaniu 
i tworzeniu się łach rzecznych. Prace rozpoczęto w 1940 roku od wyburzenia dwóch 
kamienic przy moście Tumskim oraz części umocnień Fortu Radziwiłł. Widmo przegra-
nej wojny przyczyniło się jednak do przerwania prac w kolejnych latach39.

Wkroczenie Armii Czerwonej poprzedzone było trwającymi ponad miesiąc 
walkami. Poznań był jedną z ostatnich przeszkód na drodze do Berlina, dlatego bro-
niony był z dużą zaciekłością. Po raz pierwszy w ponad stuletniej historii wykorzy-
stana została Twierdza Poznań. Walki doprowadziły do zniszczenia 55% budynków 
w granicach administracyjnych, a straty w obrębie Starego Miasta przekraczały 80%. 
Najbardziej dotknięte zostało Chwaliszewo, gdzie w gruzach legło 90% budynków. 
W wyniku ostrzału artyleryjskiego poważnie uszkodzona została katedra – zniszczo-
no wieże oraz zawalił się dach nawy głównej. Ocalał natomiast wieniec kaplic oraz 
kościół NMP wraz z psałterią40.

Po wojnie zdecydowano o odbudowie świątyni w formach gotyckich (regotyza-
cji), co przeczyło obowiązującym normom konserwatorskim (m.in. Karcie Weneckiej), 
dotyczącym zachowania przekształceń w budynkach zabytkowych i dokładnej odbu-
dowy w formach sprzed zniszczenia (ryc. 7). Celem architektów było jednak podkre-
ślenie polskości Poznania, a styl gotycki uznano za najbardziej odpowiedni dla rangi 
obiektu. Brak dostatecznej dokumentacji źródłowej sprawił, że przeprowadzona w la-
tach 1948–1956 wg projektu Franciszka Morawskiego odbudowa opierała się częścio-
wo na domniemaniach – zwłaszcza w kwestii odtworzenia fasady budynku oraz pro-
porcji nawy głównej (próbowano „poprawiać” dawne proporcje, aby nadać budowli 
bardziej monumentalny charakter). Jak podkreśla Szczęsny Skibiński (2001), regotyza-
cja była i jest jednak w pełni akceptowana społecznie, a ujawnione gotyckie pozostało-
ści świątyni były istotnymi przesłankami skłaniającymi do podjęcia takiej decyzji.

Rozwój miasta po II wojnie światowej w kierunku wschodnim wymusił inten-
syfi kację planów rozwoju sieci komunikacyjnej, w tym przepraw przez Wartę. Idee 
modernizmu w urbanistyce zakładały priorytetowe traktowanie komunikacji samo-
chodowej i tworzenie szerokich arterii z wolnostojącą zabudową. Po analizie róż-

38  J. Kaczmarek, dz. cyt.
39  Tamże.
40  Sz. Skibiński, dz. cyt.

Ryc. 7. Dwa oblicza 
poznańskiej katedry 
– w okresie międzywojennym 
i po regotyzacji, 
fot. kolejno: ze zbiorów 
Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w Poznaniu, 
archiwum CTK TRAKT.
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nych wariantów (w tym propozycji W. Czarneckiego sprzed wojny) zdecydowano 
o przeprowadzeniu nowej trasy przez środek Ostrowa Tumskiego, pomimo inge-
rencji w historyczną tkankę miejską. Ustalenia te zapisane zostały w Planie Rozwoju 
Miasta z 1962 roku. Wraz z analizą przebiegu sieci drogowej powrócił temat regula-
cji Warty. Początkowo planowano kontynuację prac zgodnie z planami zaakcepto-
wanymi przez władze okupacyjne (tj. z pozostawieniem wody we wszystkich trzech 
korytach rzecznych). Jedna z koncepcji zakładała nawet spiętrzenie wód i stwo-
rzenie szerokiej rzeki o dużych walorach krajobrazowych. Niestety, argument do-
tyczący ochrony przeciwpowodziowej Starego Miasta zwyciężył i został uwzględ-
niony w projekcie ukończonym w 1964 roku przez Biuro Projektów „Hydroprojekt”. 
Zakładał on wytyczenie nowego kanału żeglugowego oraz utworzenie portu 

w zakolu chwaliszewskim. Powstająca równolegle trasa 
szybkiego ruchu (wraz z linią tramwajową) rozpoczy-
nała się na Śródce, przekraczała Cybinę na południe 
od historycznej przeprawy, przebiegała przez środek 
ogrodu arcybiskupiego (wyburzone musiały zostać 
niektóre budynki wchodzące w skład seminarium du-
chownego), a po pokonaniu nowego, głównego kory-
ta Warty omijała Chwaliszewo od północy i kierowała 
się ulicą Solną do Ringu Stübbena (Al. Niepodległości). 
Prace zakończono w 1968 roku. Miały one niezwykle 
destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie całego ze-
społu staromiejskiego. Zniszczono znaczne połacie 
zabudowy (m.in. południową część Śródki) i zaburzo-
no historyczny, kilkusetletni układ komunikacyjny, co 
doprowadziło do odcięcia średniowiecznego miasta 
lokacyjnego od historycznie i funkcjonalnie z nim po-
wiązanych zespołów Chwaliszewa, Ostrowa Tumskie-
go, Śródki i Świętego Wojciecha. Powszechny jest też 
pogląd o celowej marginalizacji siedziby arcybiskupiej 
przez władzę komunistyczną41.

Kolejne lata to dalsza degradacja i izolacja oma-
wianego obszaru. W 1984 roku powstał na Politechnice 
Poznańskiej projekt rewitalizacji południowej części 
wyspy autorstwa Tadeusza Sudoła, Katarzyny Łabędz-
kiej i Tadeusza Jurgi. Zakładał on odejście od monu-
mentalnej, wielkopłytowej architektury i stworzenie 
klasycznej, kwartałowej zabudowy w stylu postmoder-
nizmu. Z całej koncepcji zrealizowany został jedynie 
budynek przy ulicy Wieżowej 73/7542 (ryc. 8).

Problematyka rewitalizacji tego niezwykle istot-
nego fragmentu miasta kontynuowana była również 
po przemianach ustrojowych. Istotnym krokiem było 
odnowienie historycznej przeprawy przez Cybinę 
z wykorzystaniem starego przęsła mostu św. Ro-

41  P. Marciniak, dz. cyt.; P. Majewski, Ideologia i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce 
w czasach socrealizmu, Warszawa 2009.
42  P. Marciniak, dz. cyt.

Zmiany krajobrazu, zagospodarowania przestrzennego 
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Ryc. 8. Ostrów 
Tumski współcześnie 
– wpływ budowy 
Trasy Chwaliszewskiej 
na historyczny układ 
urbanistyczny, fot. GEOPOZ.
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cha43. Nowa-stara przeprawa, nosząca imię pierwszego biskupa Polski Jordana, 
stanowi ciąg pieszo-rowerowy, przez który przebiega trasa turystyczna Trakt Kró-
lewsko-Cesarski (ryc. 9). Pozostałymi inwestycjami wpływającymi na atrakcyjność 
Ostrowa Tumskiego są: rewaloryzacja budynku Akademii Lubrańskiego, rozbu-
dowa Archiwum Archidiecezjalnego, budowa Rezerwatu Archeologicznego przy 
ul. Posadzego oraz Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. W ramach ostatniego 
z wymienionych projektów wykorzystane zostaną pozostałości wspomnianej śluzy 
katedralnej, która za pomocą nowej przeprawy, połączona zostanie z nowoczes-
nym pawilonem na drugim brzegu Cybiny. Całość będzie prezentować przemia-
ny Ostrowa Tumskiego i jego znaczenie w kształtowaniu polskiej państwowości. 
Działania rewitalizacyjne przejawiają się również w mniejszej skali: układana jest 
historyzująca nawierzchnia dróg i chodników oraz wprowadza się stylizowane ele-
menty małej architektury. Wymienione działania pozwalają mieć nadzieję na po-
nowne odkrycie i „zakorzenienie się” wyspy katedralnej jako kluczowego miejsca 
w historii miasta, regionu i kraju44.

43  Operacja transportowania przęsła była niezwykle ciekawym przedsięwzięciem logistycznym. 
Przęsło umieszczono na szynach ułożonych na obu brzegach Warty, a następnie przeciągnięto 
ok. 1 km na północ i przeniesiono nad mostem Mieszka I.
44  A. Ryżyński, Most Cybiński, [w:] W kręgu katedry, „Kronika Miasta Poznania”, z. 1, Poznań 2003.

Ryc. 9. Most biskupa Jordana 
– odtworzenie historycznej 
przeprawy przez Cybinę 
w ramach rewitalizacji 
Ostrowa Tumskiego 
i Śródki, fot. Z. Schmidt.
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Andrzej Macias, Lech Kaczmarek, Sylwia Bródka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geografi cznych i Geologicznych

Rekonstrukcja zmian użytkowania ziemi 
na Ostrowie Tumskim z wykorzystaniem 
tradycyjnych i nowoczesnych metod 
kartografi cznych

Rekonstrukcja zmian użytkowania ziemi na Ostrowie Tumskim

Pojęcia krajobrazu naturalnego i kulturowego, 
pokrycia terenu i użytkowania ziemi

Dyskusja nad pojęciem krajobrazu trwa od wielu lat1. Generalnie możemy wy-
różnić dwa podstawowe typy krajobrazu – naturalny i kulturowy (sztuczny, an-
tropogeniczny). W przypadku miast zdecydowanie dominuje ten drugi. Istotną 

rolę odgrywa w nim człowiek, który poprzez nakłady materialno-energetyczne zmie-
nia środowisko przyrodnicze oraz podtrzymuje te zmiany. W przypadku krajobrazu 
kulturowego zakres zmian oraz wielkość nakładów jest zróżnicowana. Stosunkowo 
najmniejszymi zmianami cechują się lasy oraz użytki zielone (krajobraz kultywowany). 
Z drugiej strony są obszary zabudowy wysokiej intensywności, tereny komunikacyjne 
oraz zakłady przemysłowe (bez udziału człowieka, w postaci wysokich nakładów ma-
terialno-energetycznych na utrzymanie i rozwój, niemogące funkcjonować).

Wyjaśnień wymagają także pojęcia „pokrycie terenu” i „użytkowanie ziemi”. 
Podobnie jak w przypadku krajobrazu, tak i nad tymi pojęciami od lat toczy się dys-
kusja. Zgodnie z defi nicją zaproponowaną przez EEA (Europejska Agencja Środowi-
ska) pokrycie terenu (ang. land cover) oznacza biofi zyczny opis powierzchni terenu, 
tj. stan pokrycia terenu w momencie obserwacji. Z kolei ta sama Agencja jako użytko-
wanie ziemi (ang. land use) rozumie społeczno-gospodarczy opis obszaru, czyli funk-
cje, jakie dane tereny spełniają (np. teren przemysłowy, mieszkalny, leśny, rolny, itd.). 

1  Por. T. Bartkowski (red.), Dyskusja nad pojęciem ekologii krajobrazu, Poznań 1983; tenże, Dys-
kusja nad pojęciem ekologii krajobrazu, „Czasopismo Geografi czne”, t. LV, 1984, z. 4, s. 557–558; 
tenże, Nowy etap dyskusji nad pojęciem krajobrazu, „Czasopismo Geografi czne”, 1985, t. LVI, 
z. 1, s. 73–79; M. Pietrzak, Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu, Leszno 2010; A. Richling, 
J. Solon, Ekologia krajobrazu, Warszawa 2011.
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Bardzo często użytkowanie ziemi jest traktowane jako nadrzędne w stosunku do po-
krycia terenu2. Mimo zaznaczających się różnic między tymi pojęciami, jak zauważają 
Ciołkosz i Bielecka3, ich rozdzielanie nie zawsze jest słuszne i możliwe, dlatego w ni-
niejszym artykule potraktowano je łącznie.

Zakres przestrzenny i czasowy analizy oraz materiały źródłowe

Zasięg współczesnego obszaru Ostrowa Tumskiego jest wynikiem 
działalności człowieka. Przez wieki, w wyniku prac inżynierskich ulegał on 
istotnym zmianom. Z kilku wysp obecnie została jedna4. Zmiany sieci rzecznej 
w XIX i XX wieku spowodowały trudność w określeniu zasięgu obszaru obję-
tego analizą. Zdecydowano się jednak na obecny zasięg terenu określanego 
mianem Ostrów Tumski, dodatkowo rozszerzając analizę o teren byłej Wyspy 
Chwaliszewskiej (ryc. 1).

Jedną z metod umożliwiających rekonstrukcję zmian użytkowania zie-
mi jest analiza porównawcza materiałów kartografi cznych z różnych okresów. 
W niniejszej pracy analiza ta obejmuje okres od 1784 roku do czasów współ-
czesnych. Uwarunkowane to było dostępnością materiałów źródłowych, 
wśród których znajdują się mapy topografi czne i plany miast uzupełnione 
o plany Twierdzy Poznań (obiektów wojskowych nie zaznaczono na mapach 
kartografi cznych) oraz zdjęcia lotnicze. Jako materiały źródłowe do opracowa-
nia niniejszego rozdziału zostały użyte:

plan Poznania z 1784 r. w skali 1:7500, wykonany prawdopodobnie 
przez Jańskiego;
plan Poznania z 1820 r. (Plan von Posen und Gegend), ze zbiorów Mu-
zeum Narodowego w Poznaniu5;
pruska mapa topografi czna, tzw. Urmesstischblatt, arkusz nr 1929 Po-
sen Nord z 1830 r.;
plan Twierdzy Poznań (Plan der Stadtbefestigung Poznań 1841–71) 
w skali 1:5000 wykonany w 1841 roku przez von Sängera i uzupeł-
niony przez Sandaua w 1871 roku, ze zbiorów Geheimes Staatsarchiv 
Preuβischer Kulturbesitz6;
koncepcja regulacji Warty z 1889 r. (Vorläufi ger Entwurf für die Verlegung 
der Warthe und Herstellen von Reichen zur Abwehr der Hochwassersgefahr in 
dr Stadt Posen), ze zbiorów Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu;
pruska mapa topografi czna, tzw. Messtischblatt, pierwsza edycja, arkusz 
nr 1929 Posen Nord z 1890 r., ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UAM 
w Poznaniu;

2  Por.: A. Ciołkosz, E. Bielecka, Pokrycie terenu w Polsce. Bazy danych CORINE Land Cover, Warszawa 
2005; A. Ciołkosz, F. Z. Poławski, Metodyka integracji i analizy wieloźródłowych danych kartogra-
fi cznych do oceny zmian użytkowania ziemi w Polsce, Prace Instytutu Geodezji i Kartografi i, 2006, 
t. LII, z. 110, s. 35–57.
3  A. Ciołkosz, E. Bielecka, dz. cyt.
4  Por.: A. Kaniecki, Poznań. Dzieje miasta wodą pisane, Poznań 2004.
5  D. Książkiewicz-Bartkowiak, Plany Poznania, Poznań 2010.
6  Tamże.
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Ryc. 1. Zasięg przestrzenny 
analizowanego obszaru, 
który wzięto pod uwagę 
w badaniach zmian 
użytkowania terenu. 
Obejmuje on zarówno Ostrów 
Tumski, jak i byłą Wyspę 
Chwaliszewską. Fragment 
mapy topografi cznej Polski 
w skali 1:10000 (PUWG 
1992), fot. ze zbiorów 
Wojewódzkiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartografi cznej w Poznaniu.
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plan miasta z 1896 roku, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu7;
niemiecka ortofotomapa w skali 1:25000, arkusz nr 3567 z 1940 r., ze zbiorów 
Instytutu Geografi i Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 
UAM w Poznaniu;
niemiecka mapa topografi czna w skali 1:25000, tzw. Messtischblatt, trzecia 
edycja, arkusz nr 3567 (d. 1929) Posen Nord z 1941 r., ze zbiorów Archiwum 
Kartografi cznego Wydziału Nauk Geografi cznych i Geologicznych UAM 
w Poznaniu;
mapa topografi czna Polski w skali 1:10000, układ 1965, arkusze: 423–114 
i 423–132 z 1977 r.;
mapa topografi czna Polski w skali 1:10000, układ PUWG 1992, arkusz Poznań 
z 1992 roku;
ortofotomapa miasta Poznania z 2008 roku, źródło: Zarząd Geodezji i Kata-
stru Miejskiego GEOPOZ

Metodyka wykonywania map użytkowania terenu

Zawartość dawnych i współczesnych map topografi cznych, jak i planów miast 
jest niezwykle istotnym źródłem informacji. Może być ona wykorzystana w zakresie 
analizy lokalizacji i zasięgu przestrzennego poszczególnych obiektów oraz możliwości 
wydzieleń przestrzennych. Źródła kartografi czne ukazują wiele typów użytkowania 
i zagospodarowania terenu, np. lasy, grunty orne, łąki i pastwiska, zabudowę, wody 
powierzchniowe, linie komunikacyjne, a także lokalizację ważnych obiektów punkto-
wych, np. zakładów przemysłowych, obiektów sakralnych itp. (które często znajdują 
się od wieków w tym samym miejscu i są bardzo pomocne jako punkty referencyjne). 
Jednak często są one obarczone różnymi ograniczeniami (np. brak kartometryczności 
– zwłaszcza starsze mapy oraz brak na nich niektórych typów użytkowania terenu, 
np. obiektów militarnych). W związku z tym pozyskane mapy topografi czne trzeba 
było uzupełnić planami miasta, które zawierają brakujące elementy. Mimo tych bra-
ków archiwalne materiały kartografi czne przy odrobinie doświadczenia pozwalają na 
rekonstrukcję zmian użytkowania ziemi w okresie ostatnich 200 lat z pominięciem 
innych, bardziej kosztownych metod archeologicznych czy paleogeografi cznych.

Zmiany w środowisku przyrodniczym można przedstawić na przykładzie prze-
biegu sieci rzecznej. Rycina 2 ukazuje, jak bardzo zmienił się w analizowanym okresie, 
przede wszystkim na skutek prac hydroinżynieryjnych, układ cieków wodnych. Ana-
lizę zmian zarówno układu koryta rzeki Warty i innych cieków, jak również struktury 
użytkowania ziemi, można wykonać tradycyjnie, poprzez zrysowywanie treści z map 
i zdjęć lotniczych. Obecnie jednak najczęściej analizy takie wykonuje się nowoczes-
nymi metodami z wykorzystaniem aplikacji komputerowych GIS (ang. Geographical 
Information Systems – Systemy Informacji Geografi cznej). Pierwsze podejście pociąga 
za sobą konieczność reprodukcyjnego powiększania lub pomniejszania części ma-
teriałów źródłowych w celu ujednolicenia skali wszystkich opracowań oraz żmud-
nego obliczania powierzchni poszczególnych wydzieleń za pomocą np. planimetru. 
Zastosowanie narzędzi GIS znacznie ułatwia wykonanie tych czynności. W ostatnim 
czasie wzrosła dostępność specjalistycznego oprogramowania GIS – przykładem jest 
popularna aplikacja Quantum GIS udostępniana na zasadach licencji publicznej (GNU 
– General Public License) jako darmowe oprogramowanie Open Source (http://www.
qgis.org).

7  Tamże.
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Przeskalowanie materiałów źródłowych (map, planów, zdjęć lotniczych) jest 
wykonywane w programach GIS poprzez georeferencję, czyli geometryczne prze-
kształcenie zeskanowanych obrazów do układu współrzędnych rzeczywistych 
(ryc. 3a). Starsze materiały kartografi czne oraz plany miast pozbawione są elementów 
matematycznej osnowy w postaci siatki kartografi cznej, stąd ich georeferencję moż-
na wykonać w oparciu o charakterystyczne elementy treści. Współrzędne terenowe 
tych obiektów odczytuje się z nowszych materiałów kartografi cznych (ryc. 3b). Nie-
stety, starsze materiały kartografi czne charakteryzują się znacznymi zniekształcenia-
mi geometrii obiektów, które prezentują, stąd georeferencja obarczona jest błędem. 

Kolejną problematyczną kwestię stanowi niespójność legend materiałów 
źródłowych. W niektórych przypadkach należy agregować poszczególne formy 
użytkowania ziemi (np. łąkę, pastwisko, zakrzaczenia i zadrzewienia w grupę „użyt-
ki zielone”), w innych staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnej informacji 
(np. lokalizacja budynków w obszarach zabudowy jest dostępna tylko w części ma-
teriałów źródłowych), w jeszcze innych należy informację utajnioną na mapie uzu-
pełniać z innych źródeł (np. obiekty militarne uzupełniono na mapie Messtischblatt 
z 1890 roku z dostępnych planów miasta).

Ryc. 2. Zmiany sieci rzecznej 
Ostrowa Tumskiego 
i jego okolic od 1784 roku 
do 2008 roku, oprac. 
własne L. Kaczmarka.

Ryc. 3. Georeferencja map 
i planów: 
a) w oparciu o siatkę 
kartografi czną (Messtischblatt, 
edycja z 1941 r.), 
b) z wykorzystaniem 
charakterystycznych punktów 
terenowych (plan miasta 
z 1890 r.).
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Proces tworzenia map użytkowania ziemi dla poszczególnych przekrojów cza-
sowych należy poprzedzić stworzeniem klucza użytkowania ziemi uniwersalnego dla 
wszystkich materiałów źródłowych (tab. 1). Poszczególne obiekty map źródłowych 
odpowiadające wydzieleniom tego klucza są przerysowywane w programie kompu-
terowym za pomocą narzędzi wektoryzacji. Aby uzyskać dla każdej mapy źródłowej 
mozaikę form użytkowania, należy wektoryzować jedynie granice między poszcze-
gólnymi formami użytkowania. Program GIS pozwoli przetworzyć narysowane linie 
w przylegające do siebie wzajemnie obiekty powierzchniowe. Wszystkie powstałe 
w taki sposób płaty użytkowania terenu muszą być przyporządkowane do odpo-
wiedniej kategorii użytkowania przez osobę wykonującą analizę, zgodnie z przyję-
tym kluczem (tab. 1). Tak przygotowany materiał analityczny pozwala wykonać m.in. 
wizualizację użytkowania terenu (ryc. 4–5, 8–9, 11–12), obliczenie bilansu powierzchni 
użytków (tab. 2), czy też wyznaczanie obszarów stabilnych i labilnych pod względem 
użytkowania ziemi (poprzez nakładanie map użytkowania z poszczególnych przekro-
jów czasowych).

Tab. 1. Wspólny klucz do tworzenia map użytkowania terenu.

Rekonstrukcja zmian użytkowania ziemi na Ostrowie Tumskim

Lp. Nazwa formy użytkowania Uwagi

1. użytki zielone również zadrzewienia, zakrzewienia

2. parki

3. tereny pozbawione roślinności np. plaże nad Wartą (1941)

4. zarośla łęgowe tylko mapa ukazująca stan z 1830 r.

5. wody powierzchniowe

6. ogródki działkowe

7. linie kolejowe nie obejmuje rampy w północnej części obszaru

8. drogi tranzytowe nie obejmuje ulic i dróg lokalnych

9. budynki z wyjątkiem lat 1830 (zupełny brak) oraz 1784 i 1890 (dla obszarów 
zabudowy zwartej)

10. tereny zwartej zabudowy

11. tereny zurbanizowane niezabudowane towarzyszące luźnej zabudowie (budynki są odrębną kategorią) 
oraz składowiska, place przy obiektach przemysłowych, parkingi

12. tereny militarne dla map z lat 1890 i 1941 
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Użytkowanie ziemi Ostrowa Tumskiego i jego okolic 
od końca XVIII wieku do 2008 roku

Nie dysponujemy w miarę dokładnymi i szczegółowymi opracowaniami karto-
grafi cznymi dla Wielkopolski przed 1830 r. Wszystkie wykonywane do tego roku były 
najwyżej w skali 1:50000 – tak więc są nieprzydatne do analiz użytkowania terenu. 
Dają one jedynie ogólny pogląd na ten problem. Jednak w przypadku największego 
w naszym regionie miasta mamy do dyspozycji plany, i to często dużej skali. Przy-
kładem jest plan Poznania z 1784 roku wykonany prawdopodobnie przez Jańskiego8 
w skali 1:7500. Widać na nim dobrze użytkowanie analizowanego terenu. Północną 
jego część stanowią łąki, a południową pastwiska. Jedynie środkowa część jest zabu-
dowana (zabudowa z przydomowymi ogrodami), przy czym od strony wschodniej 
fragment terenu stanowiły niezabudowane place lub grunty orne. Bardzo dobrze wi-
doczne są cieki, które w XVIII wieku zostały zlikwidowane (ryc. 2 i 4). Dominującym 
typem użytkowania ziemi były w tym czasie tereny zielone, które stanowiły aż 70% 
obszaru objętego niniejszą analizą. Spory udział posiadały wówczas tzw. tereny zur-
banizowane niezabudowane, których łącznie z terenami zabudowanymi było 20,4%. 
Pozostałe kategorie użytkowania ziemi ukazuje tabela 2.

Użytkowanie ziemi w 1830 roku (okres przedindustrialny, przed budową twierdzy)

Mapy topografi czne w skali 1:25000, tzw. Urmesstischblätter, są pierwszym tak 
dokładnym przedstawieniem obszaru Wielkopolski w okresie przedindustrialnym. 
Na tej mapie tereny zabudowane przedstawione są łącznie z ogrodami przydomowy-
mi. Rekonstruując użytkowanie ziemi w tym okresie, można też posiłkować się kolejnym 
zachowanym planem Poznania z lat 20. XIX wieku (ryc. 5). Stanowi on doskonałe uzu-

8  Najczęściej w materiałach źródłowych autorstwo tego planu jest anonimowe.

Ryc. 4. Fragment planu 
Jańskiego z 1784 roku 
z Ostrowem Tumskim i jego 
wizualizacja w postaci typów 
użytkowania ziemi, 
fot. kolejno: Muzeum 
Narodowe w Poznaniu, 
oprac. własne L. Kaczmarka.
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pełnienie ww. mapy. Jedyną istotniejszą zmianą w stosunku do poprzedniego użytko-
wania są zakrzewiania związane z siedliskiem łęgowym, które znajdują się w północ-
no-zachodniej części analizowanego obszaru oraz na znacznie mniejszej powierzchni 
w południowej części nad rzeką Wartą (8,4% udziału w powierzchni analizowanego 
terenu). Były one wycinane przez mieszkańców miasta, stanowiąc materiał do umoc-
nień brzegów i jazów9. Jednocześnie są to cenne opracowania ukazujące stan anali-
zowanego terenu tuż przed rozpoczęciem budowy obiektów fortecznych. W porów-
naniu z poprzednim okresem spadł udział powierzchni terenów zurbanizowanych 
(do 18,8%). Związane jest to zarówno z niedokładnością materiałów źródłowych oraz 
ich uproszczeniami, jak też zmianami form użytkowania (np. powstanie ogrodów ar-
cybiskupich). Zmniejszyła się również powierzchnia terenów łąk i pastwisk (do 56,8%), 
ale było to spowodowane pojawieniem się terenów zarośli łęgowych, głównie w pół-
nocno-zachodniej części obszaru badań, które zajmowały obszar o wielkości 11,7 ha 
(8,4% udziału).

Użytkowanie ziemi w połowie XIX wieku

W 1817 roku władze pruskie podjęły decyzję o przekształceniu Poznania 
w twierdzę. Pierwsze prace rozpoczęto dopiero w 1828 roku, a przyczyną był brak 
pieniędzy w związku z budową innych fortec. Wstępny projekt twierdzy opracował 
Karl von Grolman, natomiast umocnienia na Ostrowie Tumskim zaprojektował Johann 
Bresse. Budowa umocnień znacząco zmieniła charakter krajobrazu Ostrowa Tumskie-
go. Budowę twierdzy ukończono ofi cjalnie w 1864 roku10. W obrębie analizowanego 
obszaru, zwanego Cytadelą Tumską, znalazły się następujące obiekty:

9  A. Kaniecki, dz. cyt.
10 J. Biesiadka, A. Gawlak, Sz. Kucharski, M. Wojciechowski, Twierdza Poznań. O fortyfi kacjach mia-
sta Poznania w XIX i XX wieku, Poznań 2006.

Rekonstrukcja zmian użytkowania ziemi na Ostrowie Tumskim

Ryc. 5. Fragmenty mapy 
topografi cznej Urmesstischblatt 
w skali 1:25000 z 1830 roku 
(która stanowiła podstawę 
wizualizacji użytkowania ziemi 
w tym okresie) i planu miasta 
z lat 20. XIX wieku, który 
wydaje się znacznie 
dokładniejszy niż 
wspomniana mapa 
(np. zabudowa), jednak posiada 
większe zniekształcenia 
powierzchniowe (brak 
kartometryczności), 
fot. kolejno Staatsbibliothek 
zu Berlin Preußischer 
Kulturbesitz, ze zbiorów 
Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, oprac. własne 
L. Kaczmarka.



Perspektywa naukowo-badawcza 2

43

Luneta Katedralna (Fort Steinäcker), budowla ziemno-wodna wybudowana 
w latach 1832–1839 na podmokłych terenach w północnej części analizowa-
nego terenu;
Reduta Katedralna (Fort Radziwiłł), powstała w latach 1857–1862 w południo-
wej części omawianego terenu;
Kawalier Katedralny – nadszaniec artyleryjski zbudowany w 1832 roku;
Dzieło Katedralne II – bastion z fosą wybudowany w latach 1856–1862;
Wały Tumski i Zagórski – pierwszy wał o długości prawie 500 m, drugi 370 m, 
mające murową skarpę; 
Śluza Katedralna, zbudowana w latach 1834–1839;
Fort Roon (Brückenkopf – przyczółek mostowy), zbudowany w 1832 roku 
wraz z fosą wodną o szerokości 10 m, skarpami i przeciwskarpami oraz mo-
stem, który połączył go z Fortem Winiary;
2 kanały odpływowe11.

Ich położenie przedstawia rycina 6.

Budowa obiektów militarnych spowodowała, że wewnątrz twierdzy znalazły 
się katedra i pałac biskupi wraz z dzielnicą Zagórze. W związku z tym znikły też, 
znajdujące się w północno-zachodniej części, zarośla łęgowe. Ocalały one jedynie 
w południowej części omawianego terenu, na południowy zachód od Fortu 
Radziwiłł. Jednak i one z czasem znikły z krajobrazu Ostrowa Tumskiego. Zmienione 
zostało także koryto Cybiny, które połączono z zewnętrzną fosą Lunety Katedralnej. 
Na początku lat 70. XIX wieku po raz kolejny przesunięto koryto Cybiny. Tym razem 
przekopano nowe ujście tej rzeki na północ od zewnętrznej fosy Lunety Katedralnej. 
Dobrze to widać na kolejnym planie Twierdzy Poznań w skali 1:5000 wykonanym 
w 1841 roku przez von Sängera i uzupełnionym przez Sandaua w 1871 roku (ryc. 7).

11 Na podst. J. Biesiadka i in., dz. cyt.

−

−

−
−
−

−
−

−

Ryc. 6. Obiekty forteczne na 
analizowanym terenie. Plan 
Twierdzy Poznań z 1841 roku 
(uzupełniony w 1871 roku), 
fot. ze zbiorów Geheimes 
Staatsarchiv Preuβischer 
Kulturbesitz.

    Objaśnienia: 
1. Luneta Katedralna  
    (Fort Steinäcker), 
2. Reduta Katedralna  
    (Fort Radziwiłł), 
3. Kawalier Katedralny, 
4. Dzieło Katedralne II, 
5. Fort Roon 
    (Brückenkopf), 
6. Śluza Katedralna, 
7. Wał Tumski, 
8. Wał Zagórski, 
9. kanały odpływowe, 
10. Fort Winiary.

Ryc. 7. Fragment planu 
Twierdzy Poznań z roku 
1871 z Ostrowem Tumskim, 
fot. ze zbiorów Geheimes 
Staatsarchiv Preuβischer 
Kulturbesitz.
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 Użytkowanie ziemi pod koniec XIX wieku

Wielkopolska kolejny raz pokryta została mapami topografi cznymi w skali 
1:25000 (Messtischblätter) pod koniec XIX wieku. Ukazują one strukturę użytkowania 
terenu okresu wczesnoindustrialnego. Jednak omawiane mapy mają jedną wadę. Już 
wtedy działała cenzura wojskowa i ze względu na tajemnicę wojskową nie przedsta-
wiano na nich obiektów fortecznych. Problem ten ilustruje rycina 8. Obok fragmen-
tu mapy pruskiej zamieszczono w niej także fragment planów Poznania z 1889 roku 
w skali 1:5000, na którym zaznaczono obiekty forteczne.

W związku z rozwojem sztuki wojennej obiekty forteczne na Ostrowie Tumskim 
zostały pod koniec XIX wieku przebudowane. Niezwykle istotną zmianą była budo-
wa linii kolejowej między Lunetą Katedralną a Kawalierem Katedralnym. Ukończono 
ją w 1872 roku, a zbudowało ją Towarzystwo Kolei Górnośląskiej. Łączyła ona Poznań 
z Inowrocławiem. Poza tym generalnie krajobraz kulturowy analizowanego terenu 
nie uległ znaczącym zmianom. Jedynie w obrębie obszaru zabudowanego pod ko-
niec XIX wieku wybudowano seminarium duchowne.

Budowa, a następnie rozbudowa obiektów fortecznych przyczyniła się do 
istotnych zmian w użytkowaniu ziemi tego terenu (w omawianym okresie ich udział 
wynosił 14,5%, co odpowiadało 20,3 ha). Znacząco zmniejszyła się powierzchnia 
użytków zielonych (do 48,4 ha, co stanowi 34,7% udziału powierzchni analizowane-
go obszaru). Wzrosła nieco powierzchnia terenów zurbanizowanych (zabudowanych 
i niezabudowanych) łącznie do 21,4%. W związku z pracami hydrotechnicznymi (zwią-
zanymi z budową, rozbudową, a następnie przebudową twierdzy) wzrósł też udział 
wód powierzchniowych (z 12,8 ha w 1784 roku, przez 20,5 ha w 1830 r. do 30,7 ha 
w 1890 roku). Pojawiły się wskutek działalności człowieka tereny zdegradowane, po-
zbawione szaty roślinnej (obejmowały one 7,5 ha, co stanowiło 5,4% udziału).

Rekonstrukcja zmian użytkowania ziemi na Ostrowie Tumskim

Ryc. 8. Fragmenty pruskiej 
mapy topografi cznej 
Messtischblatt – edycji z 1890 
roku i projektu regulacji Warty 
z 1889 roku wraz z wizualizacją 
użytkowania terenu 
z tego okresu, fot. kolejno: 
Biblioteka Uniwersytecka 
w Poznaniu, Muzeum Walk 
Niepodległościowych 
w Poznaniu, oprac. 
własne L. Kaczmarka.
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 Użytkowanie ziemi w połowie XX wieku

W latach 40. XX wieku wyszła kolejna edycja map topografi cznych 
w skali 1:25000 (Messtichblätter), ukazujących sytuację topografi czną w 1936 roku, 
opracowaną na podstawie przedwojennych map topografi cznych Wojskowego 
Instytutu Geografi cznego. Również w tym przypadku nie zaznaczono obiektów 
wojskowych (ryc. 9). Podobnie jak w poprzednich przypadkach, trzeba było posiłkować 
się zachowanymi planami twierdzy, musiano je jednak skorygować o rozebrane lub 
zniwelowane obiekty opierając się na dostępnej literaturze12.

W lipcu 1921 r. rozpoczęto rozbiórkę Cytadeli Tumskiej. Jednak ofi cjalnie naczelne 
władze wojskowe wyraziły na nią zgodę dopiero w 1925 roku. Przed tym terminem, 
w latach 1924–1925 ukończono niwelację wałów Redut Radziwiłła i Lecha (była Luneta 
Katedralna lub Fort Steinäcker), jednak działobitnia tej pierwszej ocalała (została ona 
rozebrana w latach 50. XX wieku)13. Rozbiórka obiektów militarnych wpłynęła na 
zmianę struktury krajobrazowej analizowanego obszaru, a Ostrów Tumski zaczynał 
odzyskiwać cywilny charakter. W latach 1924–1925 na Zagórzu wybudowano nowe 
osiedle komunalne. Po wojnie w północnej części wyspy założono ogródki działkowe. 
Z kolei w 1929 roku zniwelowano wały ziemne Fortu Roon podczas budowy 
Elektrowni Garbary (później, w wyniku uszkodzeń wojennych częściowo rozebrano 
okrągłą reditę14, pozostała po niej istniejąca do dzisiaj na terenie elektrociepłowni 
prostokątna budowla, pełniąca dawniej rolę schronu ochrony przeciwlotniczej). 
W 1929 roku ukończono też wspomnianą już Elektrownię Garbary Garbary (stara, 

12  Tamże.
13  J. Banaszak, J. Bazela, K. Matusiak (red), Wielka Księga Miasta Poznania, Poznań 1994; J. Topol-
ski, L. Trzeciakowski (red.), Dzieje Poznania, t. II, Poznań 1998; J. Biesiadka i in., dz. cyt.
14  Redita – centralny obiekt fortu, najczęściej murowana budowla z działobitniami, tj. ze stano-
wiskami artyleryjskimi dział.

Ryc. 9. Fragment ortofotomapy 
niemieckiej z 1940 roku, 
następnie pruskiej mapy 
topografi cznej w skali 1:25000 
(Messitschblatt) z 1941 roku 
i wykonana na jego podstawie 
wizualizacja użytkowania 
ziemi, fot. kolejno: ze zbiorów 
Instytutu Geografi i Fizycznej 
i Kształtowania Środowiska 
Przyrodniczego UAM, 
Archiwum Kartografi cznego 
Wydziału Nauk Geografi cznych 
i Geologicznych UAM, oprac. 
własne L. Kaczmarka.
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rozebrana dopiero po II wojnie światowej, mieściła się przy ul. Grobla). Stanęła ona 
w północnej części wyspy, częściowo na miejscu dawnych obiektów fortecznych 
(tzw. Fort Roon, w 1919/1920 roku przemianowany na Fort Czecha). Była sukcesywnie 
rozbudowywana i modernizowana po II wojnie światowej (w latach 1965–1969 
przebudowano ją na elektrociepłownię)15.

W związku z rozbiórką obiektów fortecznych i niwelacją wałów wzrosła 
powierzchnia użytków zielonych (z 34,7% do 44,2% ogólnej powierzchni analizowanego 
obszaru). Część tych terenów została zagospodarowana na ogródki działkowe (17,9 ha 
co jest równe 12,8% ogólnej powierzchni). Udział terenów militarnych w użytkowaniu 
ziemi spadł do zaledwie 0,6%, a wód powierzchniowych do 16,8%. Nieco zmalała 
powierzchnia terenów zurbanizowanych (do 19,4%). Natomiast znacznie zmniejszył się 
obszar terenów pozbawionych szaty roślinnej do 2,5 ha (1,8% udziału). W okresie tym 
w zachodniej części analizowanego obszaru widać bocznicę kolejową, wychodząca 
z Chwaliszewa i łączącą się z główną linią kolejową relacji Poznań – Inowrocław (wzrost 
udziału do 4,3% powierzchni). Wspomniana bocznica kolejowa została wybudowana 
w 1915 roku i łączyła Czartorię (niewielką osadę wchłoniętą przez Chwaliszewo) ze 
wspomnianą linią kolejową przez most na Warcie16.

Użytkowanie ziemi w latach 1960–1970

W okresie tym dokonano najbardziej istotnych zmian pod względem krajobra-
zowym. Dotyczyły one zarówno zmian układu sieci rzecznej, układu komunikacyjne-
go, jak i przebudowy elektrowni na elektrociepłownię. Wszystkie te działania dopro-
wadziły do zmian krajobrazu wizualnego wyspy i w największy sposób przyczyniły 
się do jego degradacji.

W latach 60. XX wieku zasypano zachodnie koryto Warty, a samą rzekę prze-
sunięto bardziej na wschód17. Kolejną bardzo niekorzystną zmianą pod względem 
krajobrazowym było poprowadzenie trasy komunikacyjnej, która nie tylko prze-
cięła wyspę na dwie części, ale także rozdzieliła zabytkowy układ centralnej części 

15  J. Banaszak i in., dz. cyt.
16  J. Biesiadka i in., dz. cyt,
17  A. Kaniecki, dz. cyt.

Ryc. 10. Różne 
przedstawienia ogrodów 
arcybiskupich na 
archiwalnych materiałach 
kartografi cznych. Rycina 
ukazuje, w jak różny sposób 
można przedstawić ten sam 
obiekt. Są to fragmenty 
planów miasta Poznania 
kolejno z lat 1820, 1896. 
Dla porównania ukazano 
również fragment niemieckiej 
ortofotomapy z 1940 roku 
prezentującej omawiany 
obiekt, w dużej części 
zniszczony w wyniku budowy 
trasy szybkiego ruchu 
w II połowie XX w., 
fot. kolejno: ze zbiorów 
Muzeum Narodowego 
w Poznaniu (2x), Instytutu 
Geografi i Fizycznej 
i Kształtowania Środowiska 
Przyrodniczego UAM.
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Ostrowa Tumskiego, zabierając przy okazji część terenu ogrodu arcybiskupiego. 
Na rycinie 10 zaprezentowano różne przykłady przedstawiania rozplanowania tego 
obiektu na archiwalnych materiałach kartografi cznych.

Pod względem typów użytkowania ziemi w analizowanym okresie przeważały 
użytki zielone, choć ich powierzchnia spadła do 58,4 ha (prawie 42% udział). Zwięk-
szyła się dość istotnie powierzchnia terenów zurbanizowanych do 39 ha (27,9%), które 
obecnie są drugim co do wielkości typem użytkowania. Na uwagę zasługują również 
ogródki działkowe, które posiadają 5,3% udziału. Prawie o 100% wzrosła powierzch-
nia dróg tranzytowych (do 1,5% udziału). Ponadto uwidoczniły się tereny zieleni urzą-
dzonej (4,3% udziału). Wskutek regulacji Warty zmniejszył się udział wód powierzch-
niowych (do 16,8% udziału). W okresie tym rozebrano, zapewne w związku z regulacją 
Warty, omówione w poprzednim okresie tory kolejowe łączące Chwaliszewo z linią 
kolejową Poznań–Inowrocław (udział powierzchni zajmowanej przez tereny kolejowe 
zmalał do 1,5%). W tym czasie znikły już (z nielicznymi wyjątkami) tereny militarne, 
które kiedyś odgrywały istotną rolę w strukturze użytkowania ziemi na tym obszarze 
(ryc. 11).

Ryc. 11.

Użytkowanie ziemi na początku XXI wieku

Analizę zmian użytkowania terenu dla tego okresu przeprowadzono na pod-
stawie zdjęcia lotniczego (ryc. 12). Jest to nowoczesne narzędzie pozwalające na 
precyzyjne wydzielenia typów użytkowania terenu. Podkładem w tym przypadku 
jest mapa topografi czna, na której nanosi się zmiany. Podobnie jak w poprzednich 
okresach, tak i obecnie dominującym typem użytkowania terenu są użytki zielone, 
tj. tereny zieleni niskiej (zajmują one 59,7 ha). Obejmują one obszar terasy zalewowej 
w obrębie wałów przeciwpowodziowych oraz północną i południową część obecne-
go Ostrowa Tumskiego. Spory udział posiadają tereny zurbanizowane zabudowane 
i niezabudowane (37,9 ha, 27,2%), które powoli zwiększają swoją powierzchnię. Po-
wierzchnia głównych tras komunikacyjnych nie zmieniła się (drogi – 2,1 ha, linie kole-
jowe – 3,1 ha). Powierzchnia ogródków działkowych również nie zmieniła się (7,4 ha). 

Ryc. 11. Fragment mapy 
topografi cznej Polski w skali 
1:10000 z Ostrowem Tumskim 
w układzie współrzędnych 
1965 i jego wizualizacja 
w postaci mapy użytkowania 
terenu przedstawiające stan 
w 1977 roku, fot. kolejno: 
ze zbiorów Wojewódzkiego 
Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartografi cznej 
w Poznaniu, oprac. 
własne L. Kaczmarka.
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Niewielki udział ma zieleń urządzona m.in. parki (3,51 ha). Z kolei znaczący jest udział 
wód powierzchniowych (23,5 ha), choć ich areał nie zmienił się. Podsumowując, nale-
ży stwierdzić, że ostatnie 30 lat nie przyniosło większych zmian w użytkowaniu ziemi 
na omawianym obszarze.

Bilans zmian użytkowania ziemi 1784–2008. Podsumowanie

Ostrów Tumski jest jedyną zachowaną wyspą na Warcie w obrębie Poznania. 
Inne, jak np. Chwaliszewo, poprzez prace inżynieryjne, znikły z krajobrazu tej części 
miasta. Na przestrzeni dziejów zmieniał się jednak zarówno jego zasięg, jak i formy 
użytkowania. W tabeli 2 zestawiono użytkowanie ziemi w latach 1784–2008. Podsta-
wę wydzieleń stanowiły mapy topografi czne (z wyjątkiem 1784 roku, gdzie oparto 
się na planie z braku dokładniejszych źródeł kartografi cznych z tego okresu i 2008 
roku, gdzie do analizy zastosowano ortofotomapę). Wspomniane mapy cechują się 
znacznym stopniem uproszczeń (np. nie wydzielano na nich ogrodów arcybiskupich). 
Istotnym mankamentem pruskich map topografi cznych jest brak na nich obiektów 
militarnych, które musiano dodać z planów miasta z racji znaczącego ich udziału 
w ogólnej powierzchni analizowanego obszaru.

W ostatnich 225 latach dominującym typem użytkowania ziemi były na tym 
obszarze łąki i pastwiska (ich udział wynosił od prawie 35% w 1890 roku do prawie 
70% w 1784 roku). Istotne znaczenie w użytkowaniu ziemi miały jeszcze tereny zurba-
nizowane zabudowane i niezabudowane (ich udział wynosił od około 20% do połowy 
XX wieku do około 28% obecnie) oraz wody powierzchniowe (od 9,2% w 1784 r. do 
22% w 1890 roku, obecnie 16,8%). Oprócz nich na uwagę zasługują tereny militarne, 
których udział pod koniec XIX wieku wynosił 14,5% (obecnie praktycznie żaden, jeśli 
nie liczyć przebudowanej pozostałości po reducie Fortu Roon).

Ryc. 12. Użytkowanie ziemi 
na początku XXI wieku. 
Punktem wyjścia analizy 
była ortofotomapa, którą 
wpasowano w mapę 
topografi czną Polski w skali 
1:10000 w układzie PUWG 
1992, fot. kolejno: GEOPOZ, 
oprac. własne. L. Kaczmarka.
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Podsumowując wyniki analizy, należy stwierdzić, że dopiero w XX wieku 
działalność człowieka przyczyniła się do największych zmian w użytkowaniu ziemi, 
a przez to w krajobrazie kulturowym omawianego obszaru. Spowodowało to jego 
degradację, a obiektami, które najbardziej się do tego przyczyniły są: elektrownia, 
a później elektrociepłownia Garbary (z dominantą w postaci wysokiego komina, 
górującego nad katedrą i degradującego krajobraz wizualny) oraz trasa szybkiego 
ruchu przebiegająca m.in. przez środek ogrodów arcybiskupich, zmieniająca histo-
ryczny układ komunikacyjny i będąca jednocześnie znaczącym czynnikiem antro-
popresji na tym terenie (hałas i wibracje, emisja zanieczyszczeń powietrza, odpływ 
zanieczyszczonych wód opadowych oraz w okresie zimowym zasolonych wód po-
śniegowych).

Rodzaj użytku
1784 1830 1890 1941 1977 2008

ha % ha % ha % ha % ha % ha %

użytki zielone 97,0 69,5 79,2 56,8 48,4 34,7 79,5 57,0 58,4 41,9 59,7 42,8

parki 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 4,3 5,8 4,2

tereny pozbawione 
roślinności 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 5,4 2,5 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0

zarośla łęgowe 0,0 0,0 11,7 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

wody powierzchniowe 12,8 9,2 20,5 14,7 30,7 22,0 22,5 16,1 23,5 16,8 23,5 16,8

ogródki działkowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 5,3 7,4 5,3

linie kolejowe 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 5,9 4,3 3,1 2,2 3,1 2,2

drogi tranzytowe 1,3 0,9 1,9 1,3 1,5 1,1 1,1 0,8 2,1 1,5 2,1 1,5

budynki 1,7 1,2

26,2 18,8

1,9 1,4 4,7 3,4 8,8 6,3 8,8 6,3

tereny zwartej zabudowy 4,7 3,4 8,7 6,2 8,4 6,0

30,2 21,6 29,1 20,9
tereny zurbanizowane
niezabudowane 22,0 15,8 19,2 13,8 14,0 10,0

tereny militarne 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3 14,5 0,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

razem 139,5 100,0 139,5 100,0 139,5 100,0 139,5 100,0 139,5 100,0 139,5 100,0

Tab. 2. Zestawienie użytkowania ziemi na analizowanym obszarze w okresie 1784–2008.
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Powodzie na Ostrowie Tumskim

Alfred Kaniecki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geografi cznych i Geologicznych

Powodzie na Ostrowie Tumskim 
i źródła wiedzy o ich występowaniu 
w przeszłości

Poznań usytuowany na najniższej terasie szerokiej doliny Warty od samego po-
czątku swego istnienia narażony był na zalewy wód powodziowych. Powodo-
wały one olbrzymie straty materialne, a często epidemie i klęski głodu. Nie za-

chowały się jednak żadne przekazy źródłowe dotyczące zniszczeń spowodowanych 
przez nie w pierwszych wiekach istnienia grodu, chociaż wiadomo, że występowały 
wielokrotnie: od X do XV wieku włącznie. Świadczą o tym zarówno szczątkowe infor-
macje znajdujące się w źródłowych materiałach pisanych, jak również wyniki badań 
archeologicznych przeprowadzonych na obszarze Ostrowa Tumskiego. Materiałem 
wyjściowym do analizy występowania powodzi z najwcześniejszego okresu istnienia 
grodu poznańskiego były opracowania źródłowe: „Kronika Wielkopolski”1, Kodeks Dy-
plomatyczny Wielkopolski2 czy też Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego 
Jana Długosza3. Są to jednak stosunkowo nieliczne informacje związane z problemem 
powodzi w Poznaniu. Dużo większą liczbą opisów zalewów powodziowych Warty dla 
Poznania dysponujemy dopiero po 1501 roku. Znajdują się one w aktach miejskich 
i przedstawione zostały przez pisarzy miejskich, a ponadto w archiwach kapituły po-
znańskiej oraz kronikach poznańskich klasztorów.

Wzmianki o powodziach w materiałach źródłowych często nie zawierają infor-
macji bezpośrednich o powodzi na Ostrowie Tumskim, ale pośrednie. Na przykład 
końcowa faza bitwy stoczonej pod tym grodem w 1146 roku odbyła się w czasie wez-
brania wód: „... Cybina i Główna, nad którymi toczyła się bitwa, wezbrane krwią zabi-
tych, wypełniły, jak podają, rzekę Wartę powyżej brzegów”4. Kolejna informacja doty-
cząca powodzi, tym razem letniej, pochodzi z 1253 roku. Była to jedna z największych 
powodzi w dziejach Poznania, która doprowadziła zarówno do zniszczenia nowo lo-
kowanego miasta na lewym brzegu Warty, jak i grodu na Ostrowie Tumskim. Znisz-
czony został również wał obronny tego grodu5. Inna tego typu wzmianka pośred-

1  „Kronika Wielkopolski”, Warszawa 1965.
2  J. Zakrzewski, F. Piekosiński, A. Gąsiorowski (red.), Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. I–IX, 
Poznań 1877–1990 (dalej: KDW).
3  J. Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa 1979–2008.
4  „Kronika Wielkopolski”, dz. cyt.
5  Tamże.
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nia, pochodząca z 1252 roku, dotyczy porozumienia zawartego pomiędzy księciem 
Przemysłem I a kapitułą poznańską w sprawie zamiany gruntów na lewym i prawym 
brzegu Warty, w wyniku którego kapituła otrzymała m.in. połowę opłat za przewóz 
przez Wartę w czasie powodzi6. Widocznie opłaty były znaczące, a wezbrania częste, 
skoro wspomniano o nich w dokumencie książęcym. O częstości wezbrań na Warcie 
może świadczyć również założenie szkoły miejskiej w lewobrzeżnym Poznaniu, bo-
wiem młodzież nie mogła regularnie uczęszczać do szkoły katedralnej na Ostrowie 
Tumskim7.

Inne informacje pośrednie dotyczące powodzi wiążą się z zapiskami znajdu-
jącymi się w kronikach, szczególnie w Rocznikach... Jana Długosza. Według zapisów 
znajdujących się w jego dziele, powodzie o charakterze ogólnopolskim, nie wymienia-
jąc Poznania czy też Wielkopolski, występowały wielokrotnie. Chyba najwcześniejszą 
jest informacja o powodzi w 988 roku. Była to powódź roztopowa. Następne wielkie 
powodzie występowały do końca XV wieku jeszcze trzydzieści osiem razy. Oczywiście 
tych powodzi mogło być więcej, ale na podstawie dostępnych obecnie materiałów 
źródłowych naliczono ich właśnie tyle. W X i XI stuleciu opisano tylko po jednej powo-
dzi w Wielkopolsce, w wieku XII – cztery, w XIII i XIV po sześć, a w XV aż dwadzieścia 
jeden8. Czy wiązało się to ze wzrostem uwilgotnienia klimatu, szczególnie w XV wie-
ku, czy też z większą liczbą zachowanych dokumentów, trudno powiedzieć. Faktem 
jest, że na schyłek XI wieku przypada koniec okresu drugiego optimum klimatyczne-
go holocenu, a od XIII wieku zaznacza się wzrost uwilgotnienia den dolinnych, cze-
go efektem było przenoszenie osadnictwa na wyższe poziomy terasowe w dolinach, 
bądź nawet na wysoczyznę. Wiązało się to z ochłodzeniem i wzrostem uwilgotnie-
nia klimatu. Szczególnie często powodzie występowały w drugiej połowie XV wieku 
(aż 16, z czego 12 przypada na lata 1451–1475). Zatem w co drugim roku występowała 
wtedy powódź: albo letnia, albo jesienna9.

Dużo informacji, szczególnie dla najwcześniejszego okresu istnienia grodu, 
dostarczyły również wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 40. 
i 50. XX wieku w ramach jubileuszu 1000-lecia państwa polskiego. Sześciotomowe 
opracowanie, stanowiące zbiór wyników tych badań, pt. Poznań we wczesnym śred-
niowieczu, którego redaktorem był Witold Hensel, a następnie Hanna Kóčka-Krenz, 
ukazywało się w latach 1959–2009.

Już pierwszy gród, stanowiący zalążek późniejszego miasta, w początkach 
swego istnienia był kilkakrotnie niszczony przez wody wezbraniowe Warty. Świadczą 
o tym warstwy przemytych piasków wewnątrz grodu, powstałych w wyniku znisz-
czenia na jakimś odcinku wałów obronnych, bądź też naniesionych przez rzekę. Wały 
obronne grodu na Ostrowie Tumskim pełniły również funkcję wałów przeciwpowo-
dziowych. Dolne partie wałów obronnych zabezpieczano przed wymywaniem przez 
wody Warty i Cybiny, przybijając do nich dębowymi palikami płaty plecionki z gałęzi 
brzozowych i dębowych. Jednak obecność osadów powodziowych w postaci prze-
mytych piasków świadczy, że nie zawsze zabezpieczały one gród przed zalewami 
wezbraniowymi wód Warty.

6  KDW, I–302.
7  KDW, II–855.
8 A. Kaniecki, Zjawiska ekstremalne na obszarze Wielkopolski w okresie średniowiecza, 
[w:] A. Kaniecki, A. Baczyńska (red.), Zmiany stosunków wodnych w czasach historycznych, Poznań 2010.
9  Tamże.
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Najstarsze takie warstwy powodziowe z około połowy X wieku10, a więc tuż 
po budowie grodu, następnie w ostatnich latach panowania Bolesława Chrobrego11 
i z końca XI wieku12 odkryto w trakcie badań archeologicznych. Występowały one po-
niżej rzędnej 55 m n.p.m. Szczególnie wyraźnie w postaci osadów powodziowych za-
znaczyła się na Ostrowie Tumskim letnia powódź z lipca 1253 roku. Tworzyły je piaski 
powstałe z rozmycia wału obronnego i naniesione do wnętrza grodu, które podniosły 
miejscami poziom powierzchni terenu nawet o 2,5 m, do rzędnej około 55 m n.p.m. 
Osady powodziowe na Ostrowie Tumskim stwierdzono jeszcze na rzędnej około 
56 m n.p.m. i wiązano je z połową XV wieku13.

Teksty źródłowe dostarczają więcej informacji o powodziach na Ostrowie 
Tumskim, ale dopiero od początku XVI wieku. Niekiedy nie ma wzmianki w kronikach 
miejskich o zalaniu Ostrowa Tumskiego, ale z faktu, że zalane były w tym czasie tereny 
wyżej usytuowane w Poznaniu lewobrzeżnym, wiadomo, że powódź objęła również 
i tę część miasta. Szczególnie dotyczy to okresu sprzed 1822 roku, bowiem wtedy 
rozpoczęto przy moście Chwaliszewskim regularne obserwacje wodowskazowe sta-
nów wody Warty. Pałac biskupi, zbudowany jako trwały obiekt w XII wieku, zniszczo-
ny został przez powódź w połowie XV wieku. Andrzej z Bnina, biskup poznański, który 
rządził wtedy diecezją, polecił jego pozostałości rozebrać, a na tym miejscu wystawił 
okazały pałac z palonej cegły14.

O powodziach w Poznaniu pisali: J. Łukaszewicz15, A. Warschauer16, S. Pawłow-
ski17, Z. Pasławski18 i A. Kaniecki19.

Wielkie i długotrwałe zalewy miasta, zarówno prawo- jak i lewobrzeżnego, kro-
niki miejskie notują dopiero od początku XVI wieku. Już pierwszy z nich, tj. z 1501 roku, 
dokładnie opisano, a od tego roku do czasów obecnych wystąpiło 70 powodzi. Do-
minowały wśród nich wezbrania roztopowe, a więc tworzyły się głównie w wyniku 
wytapiania śniegu i lodów. Cztery wystąpiły w miesiącach letnich, a więc były to wez-
brania opadowe, dwa w miesiącach jesiennych, a trzy miały charakter roztopowo-
opadowy. Oznacza to, że po pierwszej fali wezbraniowej utworzonej wskutek rozto-
pów następowało w maju i czerwcu drugie wezbranie wywołane opadami.

10  A. Niesiołowska, M. Perzyńska, J. Żak, Badania na posesji Ostrów Tumski 13 w latach 1950–1955, 
[w:] W. Hensel (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu, t. II, Wrocław 1960.
11  W. Hensel, Zagadnienie początków Poznania i kwestia jego stołecznego charakteru w świetle 
wyników prac wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim, [w:] „ Kronika Miasta Poznania”, z. 4, 
Poznań 1938.
12  J. Żak, Badania w ogrodzie przy ul. Ostrów Tumski 10 w 1946 roku, [w:] W. Hensel (red.), Poznań 
we wczesnym średniowieczu, t. I, Wrocław 1959.
13  Tamże.
14  J. Łukaszewicz, Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, t. II, 
Poznań 1838.
15  Tamże.
16  A. Warschauer, Die Überschwemmungen in der Stadt Posen in den früheren Jahrhunderten, 
Zeitsch. d. Hist. Geselt. F.d. Prov. Posen, t. V, Posen 1890.
17  S. Pawłowski, Geografi czny krajobraz i położenie Poznania, Księga Pamiątkowa Miasta 
Poznania, Poznań 1929.
18  Z. Pasławski, Wybitne wezbrania Warty pod Poznaniem i prawdopodobieństwo występowania 
najwyższych rocznych stanów wody, „Przegląd Geofi zyczny”, z. 1, Warszawa 1956.
19  A. Kaniecki, Zjawiska ekstremalne…, dz. cyt.; tenże, Powodzie w Poznaniu, [w:] A. Kaniecki, 
J. Rotnicka (red.), Wody powierzchniowe Poznania. Problemy wodne obszarów miejskich, Poznań 
1995; A. Kaniecki, Poznań. Dzieje miasta wodą pisane, cz. II, Poznań 2004.

Powodzie na Ostrowie Tumskim
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Trudno określić wysokość wezbrań powodziowych, opierając się na charak-
terze osadów powodziowych czy też na ich opisach w źródłach pisanych. Pomocne 
w ustalaniu ich wysokości mogą być szczegółowe opisy zniszczeń przez nie spowodo-
wanych, m.in. w kościołach, na mostach w różnych częściach miasta itp. Dodatkową 
informacją były kiedyś znaki wodne, zamieszczane na ścianach budynków, mostów, 
czy też innych obiektach, wskazujące na wysokość powodzi i rok jej wystąpienia. Do 
czasów obecnych nie zachowały się jednak w Poznaniu żadne tego typu znaki pocho-
dzące ze średniowiecza, a więc sprzed 1500 roku.

Na Ostrowie Tumskim na kolumnie wewnątrz budynku psałterii (ryc. 1 i 2) za-
chowały się znaki wodne określające wysokości zalewów w latach (patrząc od góry): 
1698, 1686, 1855, 1785, 1709, 1651, 1780 i 1690. Na kolumnie tej znajdują się jeszcze 
dwa znaki wodne umieszczone na rzędnych 58,07 i 57,87 m n.p.m. Niwelacji znaków 
wodnych zachowanych w Poznaniu dokonano w 1994 roku dla opracowania A. Kanie-
ckiego Powodzie w Poznaniu (1995). Znaki wodne umieszczone na kolumnach w bu-
dynku psałterii występują na następujących rzędnych: 1698 r. – 59,05; 1686 rok (1586 
rok) – 58,43; 1855 rok – 57,77; 1709 rok – 57,55; 1651 rok – 57,50; 1780 rok – 57,38 i 1690 
rok – 57,37 m n.p.m.

Drugi co do wysokości znak wodny na tej kolumnie oznacza poziom zalewu 
z 1686 roku, ale jest on znacznie bardziej czytelny niż dużo młodsze od niego znaki. 
Przypuszczalnie został on odnowiony wskutek starcia, z tym, że z roku 1586, kiedy rze-
czywiście wystąpiła jedna z największych w Poznaniu powodzi, zrobiono rok 1686.

Ryc. 2. Znak wodny na 
kolumnie w budynku psałterii 
określający wysokość 
zalewu w 1698 roku, fot. ze 
zbiorów Instytutu Geografi i 
Fizycznej i Kształtowania 
Środowiska Przyrodniczego 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.

Ryc. 1. Kolumna w budynku 
psałterii na Ostrowie 
Tumskim, fot. ze zbiorów 
Instytutu Geografi i 
Fizycznej i Kształtowania 
Środowiska Przyrodniczego 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu.
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Znaki wodne umieszczano na obiektach dopiero po pewnym czasie od ustą-
pienia powodzi, kiedy można było wejść do budynku i określano je najczęściej po 
śladach przemoczenia ścian. Nie odzwierciedlają więc z dokładnością do 1 cm wyso-
kości najwyższych zalewów powodziowych. Wysokości najwyższych zalewów powo-
dziowych w Poznaniu starali się określić jeszcze w drugiej połowie XIX wieku bada-
cze niemieccy, kiedy występowała na terenie miasta większa liczba znaków wodnych 
i kiedy zmiany powierzchni terenu były mniej intensywne niż obecnie. Część z tych 
znaków wodnych zniwelowano. W latach 90. XX wieku i na początku XXI wieku po-
nownie analizę wezbrań w Poznaniu przeprowadził A. Kaniecki20. Według tego autora 
rzędne najwyższych wezbrań miały następujące wartości:

Lp. Rok Daty kulminacji H [m n.p.m.]

1. 1736 9–11 VII 60,7 

2. 1698 30–31 III 59,4 

3. 1551 24 III 59,4 

4. 1586 6–7 IV 58,4 

5. 1585 kwiecień 58,3 

6. 1855 31 III–1 IV 58,17 

7. 1888 30 III 58,11 

8. 1889 31 III 58,01 

Do tej grupy największych powodzi zali-
czyć należy również powódź letnią z 1253 roku, 
kiedy to „...od Święta Wielkanocy aż do Święta św. 
Jakuba w porze żniw (25 lipca) nocą i dniem bez-
ustannie padał deszcz. I powstała tak wielka po-
wódź, że ludzie żeglowali po polach i drogach”21. 
Tak więc mieszkańcy Ostrowa Tumskiego, od 
początku istnienia grodu aż po drugą połowę 
XX wieku, narażeni byli na zniszczenia spowo-
dowane zalewami powodziowymi wód Warty. 
W ciągu ostatniego 1000-lecia większych powo-
dzi, na podstawie analizy materiałów źródłowych 
i archeologicznych, naliczono ponad sto. Można 
więc przyjąć, że co dziewięć lat występowała po-
wódź przynosząca szkody gospodarcze miesz-
kańcom tego grodu.

20 A. Kaniecki, Powodzie w Poznaniu…, dz. cyt.; A. Kaniecki, Poznań. Dzieje miasta…, dz. cyt.
21 „Kronika Wielkopolski”, dz. cyt.

Ryc. 3. Ostrów Tumski. 
Powódź w 1924 roku, 
fot. ze zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Powodzie na Ostrowie Tumskim
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Iwona Piotrowska, Małgorzata Cichoń
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geografi cznych i Geologicznych

Wybrane stanowiska prezentujące dawny 
i obecny stan środowiska geografi cznego 
doliny Warty i Ostrowa Tumskiego

Wprowadzenie

Dolina Warty stanowi ważny element krajobrazu z uwagi na charakter geomor-
fologiczno-hydrologiczny, różnorodność ekosystemów, a także pełnienie funk-
cji korytarza ekologicznego. Woda jest tu głównym czynnikiem krajobrazo-

twórczym i rzeźbotwórczym, a jednocześnie stanowi uwarunkowanie rozwoju osad-
nictwa, uwzględniające w przeszłości znaczenie obronne rzeki, a także gospodarcze, 
związane z transportem. Zagospodarowanie przez człowieka doliny rzecznej w ciągu 
wieków doprowadziło do przekształcania jej struktury przestrzennej, poprzez regula-
cję koryta rzeki, obwałowań, co w efekcie spowodowało zmianę zarówno hydrogra-
fi i, jak i ukształtowania terenu. Dolina Warty w Poznaniu jest przykładem krajobrazu, 
w którym człowiek dostosowywał się do środowiska, a równocześnie przekształcał 
go. Według A. Kanieckiego1 Warta odgrywała od zawsze ogromną rolę w życiu go-
spodarczym Poznania.

Uwzględniając podział fi zycznogeografi czny J. Kondrackiego2, dolina Warty 
w Poznaniu położona jest w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie, w granicach 
mezoregionów Pojezierza Poznańskiego, Pojezierza Gnieźnieńskiego, Równiny Wrze-
sińskiej oraz rozdzielającego te dwa ostatnie, Poznańskiego Przełomu Warty. Nato-
miast według podziału geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej B. Krygowskiego3, 
obszar miasta znajduje się na pograniczu dwóch regionów, Wysoczyzny Poznańskiej 
i Wysoczyzny Gnieźnieńskiej, które zostały rozdzielone przełomowym odcinkiem do-
liny rzeki. Urozmaicona rzeźba terenu jest efektem działalności lądolodu oraz wód fl u-
wioglacjalnych. Dlatego też obszar ten reprezentuje typ krajobrazu młodoglacjalne-
go nizinnego. Warta w Poznaniu płynie w sposób wyjątkowy, wykorzystując geomor-
fologiczną formę, jaką jest przełom rzeczny, nazwany Poznańskim Przełomem Warty. 
Jest on interesujący zarówno z punktu widzenia rozwoju rzeźby, jak i występujących 
w krajobrazie doliny Warty, teras rzecznych.

1 A. Kaniecki, Dzieje miasta wodą pisane, Poznań 1993.
2 J. Kondracki, Geografi a Polski – mezoregiony fi zycznogeografi czne, Warszawa 1994.
3 B. Krygowski, Geografi a fi zyczna Niziny Wielkopolskiej, cz. I, Geomorfologia, Poznań 1961.
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Dawny i obecny stan środowiska geografi cznego 
doliny Warty i Ostrowa Tumskiego

Środowisko geografi czne stanowi zespół elementów przyrody nieożywio-
nej i ożywionej występujących na danym obszarze, na którym zaznacza się także 
działalność człowieka. Wszystkie elementy środowiska podlegają przekształceniom 
w skali historycznej, a spowodowane mogą być przyczynami naturalnymi oraz antro-
pogenicznymi. Wybrano zatem kilka przykładów, które mogą ilustrować zmiany śro-
dowiska geografi cznego, rozpatrywane w ujęciu przyrodniczym, historycznym oraz 
gospodarczym. Umożliwić więc mogą poznanie przemian, jakim podlegała dolina 
Warty i Ostrów Tumski w Poznaniu.

Z punktu widzenia poznawczego warto zwrócić uwagę na aspekt dostoso-
wywania się miasta w trakcie jego rozwoju przestrzennego do rzeźby terenu oraz 
przebiegu doliny Warty i jej dopływów. Na ukształtowanie terenu, na którym leży Po-
znań, decydujący wpływ miał lądolód skandynawski. Podstawową jednostką morfo-
logiczną według S. Żyndy4 jest wysoczyzna morenowa typu płaskiego, wznosząca się 
w granicach 80–100 m n.p.m., w której powierzchnię wcięte są rynny glacjalne, doliny 
i dolinki, a także zagłębienia bezodpływowe. Najważniejszą formą w omawianym kra-
jobrazie jest południkowo zorientowana dolina o długości 45 km, która łączy Pradoli-
ną Warszawsko-Berlińską na południu i Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką na północy. 
Największe znaczenie dla tworzenia się tej formy miało trzecie zlodowacenie północ-
nopolskie (bałtyckie, Wisły), które zakończyło się około 12 tysięcy lat temu5. Długość 
doliny Warty, która przecina miasto, wynosi około 15 km, przy zmiennej szerokości od 
1,5 do 4 km6. W środku doliny leży Poznań, a jego najstarsza część lokalizowana jest 
na dnie Poznańskiego Przełomu Warty7.

Projekt wycieczki geografi cznej „Dolina Warty i Ostrów Tumski”

Połączeniu aspektów działalności morfologicznej rzeki, z historią, problema-
tyką zagospodarowania przestrzennego oraz elementami dziedzictwa kulturowego, 
może sprzyjać propozycja wycieczki geografi cznej „Dolina Warty i Ostrów Tumski” 
(ryc. 1). Poprzez wybór stanowisk prezentujących dawny i obecny stan środowiska 
geografi cznego doliny Warty i Ostrowa Tumskiego, stworzono okazję do interdy-
scyplinarnego poznawania przestrzeni miejskiej i jej rozwoju w kolejnych stuleciach. 
Celem wycieczki jest poznanie wpływu rzeźby terenu i warunków hydrologicznych 
na rozwój przestrzenny miasta, określenie znaczenia rzeki w krajobrazie kulturowym 
Poznania, zrozumienie roli człowieka w zagospodarowaniu i przekształcaniu terenu 
doliny Warty i Ostrowa Tumskiego.

Trasa wycieczki obejmuje miejsca związane z początkami Poznania.

4 S. Żynda, Rzeźba terenu, geomorfologia, [w:] Środowisko naturalne miasta Poznania, Poznań 
1996, s. 15–21.
5 A. Kaniecki, dz. cyt.
6 S. Żynda, dz. cyt.
7 A. Kaniecki, dz. cyt.

Wybrane stanowiska prezentujące dawny i obecny stan środowiska
geografi cznego doliny Warty i Ostrowa Tumskiego
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Stanowisko 1. Śródka i dolina Cybiny

Osada Śródka została założona w 1231 roku i była ośrodkiem o charakterze 
miejskim, pozostając aż do 1800 roku odrębnym miastem. Główną jej funkcją był han-
del, a nazwa pochodzi od targów organizowanych w środę, zatem Śródka. Do czasów 
obecnych zachował się częściowo dawny układ urbanistyczny z niewielkim rynkiem, 
kościołem św. Małgorzaty Panny i Męczenniczki oraz dawnym klasztorem fi lipinów. 
We wschodniej części Śródki znajduje się kościół św. Kazimierza i dawny klasztor 
Reformatów. Śródkę od Ostrowa Tumskiego oddziela Cybina, będąca prawobrzeżnym 
dopływem Warty. To tutaj rozpoczynał się i prowadził trakt w kierunku Ostrowa Tum-
skiego i lokowanego w 1253 roku na lewym brzegu Warty Poznania.

Stanowisko 2. Ostrów Tumski

Termin „ostrów” pod względem etymologicznym wywodzi się z języków rosyj-
skiego i bułgarskiego, i oznacza wyspę. Polskim synonimem jest wysepka, wyspa lub 
porośnięta wyspa rzeczna. Natomiast pojęcie tum oznacza kościół katedralny, kate-
drę lub kolegiatę (Słownik języka polskiego, http://www.sjp.pl). Zatem Ostrów Tumski 
był i jest wyspą, na której znajduje się katedra. Był też miejscem początków i rozwoju 
średniowiecznego Poznania. Wyspa posiadała status miasta, potwierdzony przywile-
jem Władysława Warneńczyka z 1444 r.8 Zdjęcie satelitarne wyraźnie prezentuje wy-
spiarski charakter, dolinę Warty wraz ze starym korytem, dolinę Cybiny oraz układ 
przestrzenny obecnego Ostrowa Tumskiego (ryc. 2). W 1999 r. odnaleziono palatium 
Mieszka I (wczesnopiastowski pałac książęcy, później królewski) z 2. połowy X w. Była 
to rezydencja i jednocześnie największa budowla kamienna pierwszych Piastów9.

8 Tamże.
9 H. Kóčka-Krenz, Rezydencja pierwszych Piastów na poznańskim grodzie, [w:] H. Kóčka-Krenz 
(red.), Poznań we wczesnym średniowieczu, t. V, Poznań 2005, s. 59–81.

E

Ryc. 1. Trasa wycieczki 
geografi cznej „Dolina Warty 
i Ostrów Tumski”, fot. GEOPOZ.
Stanowiska dydaktyczne: 

1. Śródka i dolina Cybiny, 
2. Ostrów Tumski, 
3. Zagórze, 
4. dolina Warty, 
5. dawny port rzeczny, 
6. „Dęby czarne”, 
7. Chwaliszewo, 
8. Stara Gazownia.

W E
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Do XIX w. Ostrów Tumski oraz Śródka pozostawały poza granicami 
administracyjnymi miasta Poznania. Jednocześnie były miejscami intensyw-
nych przeobrażeń środowiska geografi cznego przez człowieka.

Stanowisko 3. Zagórze

Zagórze obejmuje południową część wyspy. Dawniej było osadą, le-
żącą za kościołem św. Mikołaja znajdującym się na wzgórzu Kapitulnym10, 
i zamieszkaną przez rzemieślników11. Z początkiem XX wieku nastąpił roz-
wój, wybudowano seminarium duchowne oraz kamienice czynszowe, któ-
rych obecny układ prawie nie uległ zmianie.

Stanowisko 4. Dolina Warty

Dolina Warty została utworzona w wyniku procesów erozji, trans-
portu materiału i jego akumulacji. Do niszczenia dochodzi podczas erozji 
wgłębnej (rzeka pogłębia swoje koryto) oraz erozji bocznej (rzeka oddzia-
łuje na brzegi koryta, modelując je). Stałość i ciągłość procesów erozyjnych 
zachodzących w dolinie Warty w ciągu lat odpowiada za ewolucję i powsta-
nie głównych form, którymi są terasy rzeczne powstające w wyniku erozji 
wgłębnej, oraz meandry (zakola) w wyniku erozji bocznej. Terasę rzeczną 
można zdefi niować jako poziomy stopień, zachowany na dnie lub na sto-
kach doliny, powstały wskutek wcięcia się rzeki w dawne swoje dno12. Terasy 
mogą występować w zespołach wzdłuż doliny rzecznej na różnych wyso-
kościach, po obu stronach lub tylko po jednej. Często więc spotyka się kilka 
stopni teras rzecznych, a każda z nich świadczy o zmieniającym się w czasie 
poziomie koryta rzeki. Zatem terasy rzeczne to fragmenty dawnych den do-
linnych, a w przekroju poprzecznym doliny tworzą charakterystyczny układ 
schodów.

Terasa położona najniżej (zalewowa) jest zalewana w czasie wysokich stanów 
wód, zatem wiedza o tym powinna być niezwykle ważna w planowaniu przestrzen-
nym miasta. Na terenie Poznania, w dolinie Warty, Bartkowski13 wyróżnił siedem teras 
rzecznych (I−VII), będących efektem rzeźbotwórczej działalności rzeki. Na podstawie 
opisów A. Kanieckiego14 przedstawiają się one następująco:

terasa I – zalewowa, najmłodsza; znajduje się na wysokości ok. 53 m n.p.m. (wys. wzgl. 
do 3 m). Zajmuje dno doliny o szer. 800 m i występuje zarówno na obu brzegach 
odcinka przełomowego. Dno zbudowane jest z piasków, żwirów i innych osadów 
rzecznych. W trakcie prowadzonych prac od średniowiecza została podwyższona 
przez budowane nasypy. Na terasie znajduje się Ostrów Tumski z Zagórzem i Śródka 
na prawym brzegu, oraz Chwaliszewo, Grobla i Piaski na lewym.

10 A. Kaniecki, dz. cyt.
11 A. M. von Rohrscheidt i in., Poznań na 30 sposobów, Poznań 2012.
12  S. Pawłowski, Rozważania nad morfologią doliny Warty pod Poznaniem. Badania geografi cz-
ne, 4–5, Poznań 1929; T. Bartkowski, Rozwój polodowcowej sieci hydrografi cznej w Wielkopol-
sce środkowej, „Zeszyty Naukowe UAM”, Geografi a nr 1, Poznań 1957, s. 1–79; B. Krygowski, 
Krajobraz Wielkopolski i jego dzieje, Poznań 2004; tenże, Geografi a fi zyczna…, dz. cyt.
13  T. Bartkowski, dz. cyt.
14 A. Kaniecki, Dzieje miasta…, dz. cyt.; A. Kaniecki, Poznań – dzieje miasta wodą pisane, 
Poznań 2004.

Ryc. 2. Ostrów Tumski, Warta 
i Cybina, fot. GEOPOZ.

Wybrane stanowiska prezentujące dawny i obecny stan środowiska
geografi cznego doliny Warty i Ostrowa Tumskiego



Perspektywa naukowo-badawcza 2

59

terasa II – powstała ok. 13−11,8 tys. lat temu. Osiąga wys. 55–57 m n.p.m. (wys. wzgl. 
3–7 m), zachowana jest tylko w niewielkim fragmencie, na południe od doliny rze-
ki Bogdanki. Na jej obszarze, na lewym brzegu Warty, Przemysł I ulokował miasto 
w 1253 r.

terasa III – występuje fragmentarycznie na prawym brzegu Warty, na północ od doliny 
rzeki Głównej (wys. wzgl. 8–9 m).

terasa IV – znajduje się na wys. 62,5–66,5 m n.p.m. (wys. wzgl. 10–14 m), zbudowana 
jest z glin zwałowych. Powstały na niej dzielnice Rataje i Komandoria.

terasa V – o wys. wzgl. 15–16 m, występuje bardzo sporadycznie, głównie w północnej 
części doliny Warty.

terasa VI – wznosi się ok. 70 m n.p.m. (wys. wzgl. 17–20 m) i zachowana została na nie-
wielkim obszarze na prawym brzegu między doliną Cybiny a Starołęką.

terasa VII – to najstarsza, a zatem znajdująca się najdalej od rzeki. Szeroka do 2 km, 
wycięta w glinie, powstała w czasie 18,4 tys.–17,2 tys. lat temu i wznosi się 71–73 m 
n.p.m. (wys. wzgl. 19–20 m). W przeszłości od niższych poziomów oddzielał ją ostry 
próg, lecz podczas prac ziemnych prowadzonych przy rozbudowie miasta, został bar-
dzo zniwelowany. Na terasie VII leżą dzielnice Wilda, Starołęka, Naramowice i część 
Śródmieścia (między placem Wolności a Dworcem Głównym PKP).

W miarę oddalania się od rzeki zmienia się litologia, od piasków po gliny zwa-
łowe, a także iły poznańskie. Zatem dolina Warty i obszar Ostrowa Tumskiego wy-
stępuje na I i II terasie. Analiza zasięgu przestrzennego teras rzecznych pozwala na 
poznanie i wyobrażenie siły, z jaką rzeka oddziaływała na środowisko geografi czne 
i krajobraz w Poznaniu15.

Stanowisko 5. Dawny port rzeczny

Nabrzeża rzeki Warty były od powstania miasta lokacyjnego miejscem postoju 
statków rzecznych i przeładunku towarów transportowanych drogą wodną. Na wy-
spie istniała żupa solna, a na przeciwległym brzegu w rejonie Chwaliszewa do połowy 
XX wieku funkcjonował tradycyjny targ rybny. W drugiej połowie XIX wieku w ramach 
budowy twierdzy pruskiej w Poznaniu przebudowano układ wodny i z inicjatywy 
władz miasta w latach 1896−1902 wybudowano port rzeczny, w miejscu jednego 
z nabrzeży przeładunkowych, bulwaru Kleemana, przy ul. Szyperskiej w pobliżu mo-
stu Chwaliszewskiego.

Port był połączony bocznicą kolejową z dworcem Tama Garbarska (obecnie 
Poznań Garbary), a nadbrzeże portowe o długości 740 m ze względu na najbardziej 
nowoczesne umocnienia nie było zagrożone powodziami. W początkach XX wieku 
port pełnił ważną rolę w systemie dróg wodnych ówczesnej Europy. Towary, głów-
nie zboża, cukier, mąkę i spirytus, transportowano do Szczecina, Kostrzyna, Gorzowa, 
Frankfurtu nad Odrą, Berlina i Hamburga. Do portu przywożono wyroby metalowe, 
ropę naftową, materiały budowlane, ryż, nawozy sztuczne oraz pasze16. W latach mię-

15  I. Piotrowska, Krajobraz doliny Warty w Poznaniu, [w:] I. Piotrowska, M. Cichoń (red.), Człowiek 
w krajobrazie miasta Poznania, Poznań 2010, 19–33.
16  R. Barek, Przekształcenia przestrzenno-architektoniczne w obszarze starego portu rzecznego 
w Poznaniu, „Architecturae et Artibus”, 4, s. 19–26.
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dzywojennych znaczenie Warty wzrosło, a port rzeczny pełnił ważną funkcję trans-
portową i przeładunkową (m.in. 300 tys. ton węgla w latach 1926−1932) oraz w komu-
nikacji międzymiastowej.

Po wyprostowaniu nurtu rzeki i zasypaniu w latach 70. XX w. starego zakola 
Warty, port rzeczny stracił funkcję miejsca przeładunkowego i przemysłowego. Z cza-
sem żegluga na Warcie w obrębie Poznania całkowicie zanikła, a po 1989 roku stary 
port wykorzystano pod nowe inwestycje mieszkaniowe i usługowe17.

Stanowisko 6. „Dęby czarne”

U zbiegu ulic Garbary i Małe Garbary, na głębokości 5−8 m 
znaleziono pnie dębu czarnego, które są interesujące zarów-
no z punktu widzenia geomorfologicznego, jak i paleogeo-
grafi cznego. Dąb czarny, nazywany także dębem kopalnym 
lub polskim hebanem, oznacza drewno dębów pozostających 
w ziemi w żwirowo-piaszczystych pradolinach rzek lub pod 
wodą od kilku do kilkuset tysięcy lat18. W zależności od wieku 
i warunków środowiska drewno jest zróżnicowane pod wzglę-
dem właściwości i koloru, od szarego do czarnego.

Według B. Nowaczyka19 przyczyną występowania dę-
bów czarnych był kręty lub meandrowy sposób płynięcia 
Warty w przełomowym odcinku, w wyniku którego na skutek 
erozji bocznej rzeka, podcinając brzeg, powodowała przewra-
canie rosnących przy nim drzew. Drzewa przysypane piaska-

mi, żwirami, mułkami, przetrwały w wilgotnym środowisku do czasów obecnych. 
Na podstawie przeprowadzonego przez M. Krąpca z Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie datowania metodą dendrochronologiczną, przewrócenie drzew nastą-
piło ok. 760 roku p.n.e., zatem przetrwały one w osadach rzecznych ok. 2700 lat. 
Opisane przez B. Nowaczyka dęby czarne znajdują się obecnie w Lapidarium Insty-
tutu Geologii UAM na Morasku (ryc. 3).

Sam wiek dębu czarnego nobilituje go jako unikatowy i cenny surowiec20. 
Dlatego też drewno to ma zastosowanie w stolarstwie artystycznym, produkcji par-
kietowych kompozycji posadzkowych, forniru, mozaik, intarsji i inkrustacji oraz jako 
materiał rzeźbiarski. 

Stanowisko 7. Chwaliszewo

Liczne dopływy i podział głównego nurtu Warty na wiele odnóg (do dziś za-
chowały się dwie obejmujące wyspę Ostrów Tumski) powodowały, że takie dzielnice 
jak Piaski, Czartoria, Chwaliszewo czy Rybaki kiedyś stanowiły osobne wyspy. Począt-
ki Chwaliszewa sięgają XIII wieku. Ta dawna wyspa zwana była w XIV wieku Groblą 
Kapitulną. Natomiast nazwa Chwaliszewo pojawiła się po raz pierwszy na początku 

17  Tamże.
18  J. Stawiarski, Znaleziska czarnego dębu w kopalniach kruszyw naturalnych, „Kopaliny pospoli-
te”, 4/2000 (25).
19  B. Nowaczyk, Znaleziska kopalnych dębów jako źródło do rekonstrukcji rzeźby średniowiecznego 
Poznania, [w:] J. Hradecky, T. Panek (red.), Stav geomorfologiskych vyxhumu v roce 2007, Maleno-
vice 2–4 dubna 2007: 43.
20  J. Stawiarski, dz. cyt.

Ryc. 3. Dęby czarne z doliny 
Warty, znajdujące się obecnie 
w Lapidarium Instytutu 
Geologii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, fot. I. Piotrowska.

Wybrane stanowiska prezentujące dawny i obecny stan środowiska
geografi cznego doliny Warty i Ostrowa Tumskiego
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XV wieku i pochodzi od rodu Chwaliszewskich z Chwalibogowa. W 1444 roku osada 
otrzymała magdeburskie prawa miejskie. W XVI wieku istniało 13 cechów rzemieślni-
czych, a w XVII wieku osiedliło się kilka rodzin Ormian lwowskich, Greków oraz Wło-
chów z Wenecji. Chwaliszewo często ulegało zniszczeniom w wyniku pożarów, wojen 
i powodzi. W 1800 roku liczące wówczas 1,5 tys. mieszkańców Chwaliszewo włączono 
w granice administracyjne Poznania.

Zmiany w krajobrazie dolinnym zachodziły w ciągu długiego czasu zarówno 
w wyniku naturalnych procesów rzeki, jak również prowadzonych prac hydrologicz-
nych21. Przykładem wpływu działalności człowieka na zmiany w rzeźbie terenu i hy-
drografi i było zasypanie starego koryta Warty w 1968 roku (ryc. 4). 

Stanowisko 8. Stara Gazownia

Dziedzictwo przemysłowe stanowi swoisty zapis historii cywilizacji, który 
przedstawia procesy techniczne i technologiczne oraz historię przemysłu. Jednym 
z takich obiektów poprzemysłowych w Poznaniu jest Stara Gazownia, której budowę 
rozpoczęto w 1853 roku na wyspie Grobla. Od połowy listopada 1856 roku, wytwa-
rzano z węgla kamiennego gaz klasyczny, który otrzymywano drogą prażenia węgla 
bez dostępu powietrza. Był to pierwszy w Poznaniu duży zakład przemysłowy o no-
watorskiej i interesującej architekturze. Obecnie to jeden z ważniejszych obiektów 
poprzemysłowych.

Bliskie sąsiedztwo koryta Warty powodowało, że w latach 1888 i 1924 teren 
gazowni wielokrotnie zalewany był z powodu wielkich powodzi. W 1930 roku Poznań 
oświetlały 5602 latarnie gazowe, przy czym połowa z nich zapalała się i gasła auto-
matycznie, natomiast pozostałe obsługiwali latarnicy. Tylko 4,4% gospodarstw domo-
wych nie miało wówczas dostępu do sieci gazowej. W 1973 roku gazownia zakończyła 
działalność (http://www.wsgaz.pl/onas/historia/zg_po). 

21  A. Kaniecki, Poznań – dzieje miasta…, dz. cyt.

Ryc. 4. Warta w Poznaniu 
na planie z 1937 roku 
(widoczne stare koryto 
Warty i Chwaliszewo) oraz 
współczesna ortofotomapa. 
Jednocześnie podczas 
likwidowania koryta Warty 
i rozbudowywania tras 
komunikacyjnych, uległ 
zniszczeniu niepowtarzalny 
charakter całej dzielnicy, 
most Chwaliszewski oraz 
wyspiarski charakter 
Poznania, fot. kolejno: 
Biblioteka Uniwersytecka 
w Poznaniu, GEOPOZ.



62

W ostatnich latach bardzo wiele uwagi poświęca się obiektom poprzemysło-
wym, szczególnie tym, które utraciły swoją pierwotną funkcję, a korzeniami sięgają 
2. połowy XIX wieku22. Świadomość wartości dziedzictwa przemysłowego lat minio-
nych może być ważnym elementem w wychowaniu młodzieży do twórczego kon-
taktu z nowoczesną techniką i technologią. W czerwcu 2011 roku na terenie rewi-
talizowanej Starej Gazowni wybudowano pawilon, który jest miejscem działalności 
kulturalnej.

Podsumowanie

Przez ponad 750 lat istnienia miasta (a wcześniej grodu), w dolinie Warty i na 
Ostrowie Tumskim zachodziły intensywne przemiany natury przyrodniczej i antro-
pogenicznej. Obszar ten stał się miejscem silnego oddziaływania człowieka i prze-
kształcania krajobrazu dolinno-rzecznego. Teren podnoszono poprzez nasypywanie 
(według A. Kanieckiego23 poziom terenu wzrósł o ok. 7 m), regulowano cały układ 
hydrologiczny oraz w niektórych miejscach całkowicie przekształcano rzeźbę, dosto-
sowując ją do potrzeb urbanizacyjnych. Zaproponowane stanowiska przedstawiają 
zmiany krajobrazu doliny Warty oraz jego interesującą przeszłość geomorfologiczną, 
geologiczną, a także gospodarczą. Jak zauważają S. Staszewska i D. Marcinowicz24, 
występują tu jednocześnie szczególnie wartościowe formy urbanistyczno-architek-
toniczne, walory historyczno-kulturowe dawnych podpoznańskich wsi i miast oraz 
historyczne układy ulic.

22  M. Cichoń, Rozwój przemysłu Poznania i jego dziedzictwo w krajobrazie miasta, [w:] I. Piotrow-
ska, M. Cichoń (red.), dz. cyt., s. 65–76.
23  A. Kaniecki, Poznań – dzieje miasta…, dz. cyt.
24  S. Staszewska, D. Marcinowicz, Struktura funkcjonalno-przestrzenna wybranych terenów prze-
mysłowych Poznania, „Prace Komisji Geografi i Przemysłu”, 2006, 9, s. 73–82.

Wybrane stanowiska prezentujące dawny i obecny stan środowiska
geografi cznego doliny Warty i Ostrowa Tumskiego
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Nazwa najstarszej części Poznania zawiera w sobie dwie istotne dla jego 
dziejów wskazówki. Pierwszy jej człon ma charakter topograficzny 
– ostrów to zarośnięta wyspa na rzece, wypiętrzona ponad poziom wód 

na tyle wysoko, iż jest zalewana w ekstremalnych stanach powodziowych. Dru-
gi człon odnosi się do jej zabudowy – kościoła katedralnego, bowiem określe-
nie tum zostało w polszczyźnie przejęte z języka średnio-górno-niemieckiego 
tuom, wywodzącego się od łacińskiego domus – dom, kościół1. Jednym słowem 
poznański Ostrów Tumski to pokryta niegdyś roślinnością piaszczysta wyspa 
uformowana w rozlewiskach Warty, na której wznosi się katedra. Nazwa ta jednak 
nie odsłania zasadniczej funkcji tego miejsca we wczesnym średniowieczu, któ-
ra warunkowała budowę chrześcijańskiej świątyni. Wyjaśnia ją natomiast zapiska 
w XIII-wiecznej Kronice polskiej (zwanej też polsko-śląską) w słowach: in castro 
Ostrow prope ubi nunc est Pozenania2, w której jest mowa o grodzie Ostrów, przy 
którym dziś jest Poznań. Dodać należy, że do lat 30. XX wieku dominowało prze-
świadczenie, iż zapiska ta nie dotyczy Poznania, lecz Ostrowa Lednickiego, gdzie 
przez tysiąc lat przetrwały wały grodu wraz z reliktami książęcej rezydencji. 
W nowożytnych pracach historycznych można było jednak znaleźć stwierdzenia, iż 
w Poznaniu, na prawym brzegu Warty wznosił się niegdyś piastowski gród − na 
Ostrowie Tumskim, Ostrówku lub Śródce3. Ta rozbieżność poglądów spowodo-
wana była nikłością informacji historycznych, jeszcze nie wspartych odkryciami 
archeologicznymi.

Wzmianki o poznańskim grodzie, którego dzieje sięgają IX wieku, pojawiają się 
w źródłach pisanych dopiero od początku XI wieku. Znajdujemy je najpierw w Kroni-
ce biskupa merseburskiego Thietmara. Kronikarz pod rokiem 968 wskazał na Poznań 

1  W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Kraków 1991, s. 809, 1212.
2  Chronica Polonorum, [w:] „Monumenta Poloniae Historica”, wyd. L. Ćwikliński, t. III, Lwów 1878, 
s. 578–656; por. s. 617.
3  W. Hensel, Rola Poznania w okresie wczesnopiastowskim na tle odkryć w innych ośrodkach pol-
skich, [w:] „Kronika Miasta Poznania” [dalej: KMP], R XX, nr 2/3, 1947, s. 113–135, por. s. 135, przy-
pis 31; J. Kaczmarek, Archeologia miasta Poznania. Stan badań i materiały, t. I, cz. 1, Poznań 2008, 
s. 187–219, por. s. 11.

Hanna Kóčka-Krenz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Historyczny

Ostrów Tumski w świetle badań
archeologicznych
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jako siedzibę pierwszego biskupa w państwie Piastów4. Pod rokiem 1000 zapisał infor-
mację o utworzeniu arcybiskupstwa w Gnieźnie, wymieniając biskupów podległych 
Radzimowi-Gaudentemu „...z wyjątkiem poznańskiego Ungera”5. Kolejna wzmianka 
o Poznaniu u tego kronikarza ma związek z wyprawą wojenną Henryka II w 1005 roku, 
który ścigając Bolesława Chrobrego, zatrzymał się na prośbę swoich książąt „...dwie 
mile od poznańskiego grodu”6. Ostatnia zaś informuje o śmierci poznańskiego bisku-
pa Ungera w 1012 roku, który „pasł swą trzodę” przez trzydzieści lat7. Piszący swoją 
kronikę sto lat później Anonim zwany Gallem zamieścił w niej dwie informacje od-
noszące się do poznańskiego grodu. Pierwsza dotyczy zastępów zbrojnych Bolesła-
wa Chrobrego: „z Poznania bowiem [miał] 1300 pancernych i 4000 tarczowników...”8. 
Druga opisuje skutki najazdu księcia Brzetysława czeskiego na ziemie polskie: „Wtedy 
to Czesi zniszczyli Gniezno i Poznań i zabrali ciało św. Wojciecha.[...]. A wspomniane 
miasta tak długo pozostały w opuszczeniu, że w kościele św. Wojciecha męczennika 
i św. Piotra apostoła dzikie zwierzęta założyły swe legowiska”9.

Najstarsze źródła pisane informują nas, że w Poznaniu znajdował się kościół 
katedralny pod wezwaniem św. Piotra, w którym pełnił swą biskupią posługę Unger, 
oraz podkreślają siłę militarną grodu w czasach panowania Bolesława Chrobrego. Nie 
dowiadujemy się z nich natomiast o rozmiarach jego fortyfi kacji i sposobie zagospo-
darowania objętej umocnieniami przestrzeni. Zmiany własnościowe, jakie nastąpiły 
na terenie wyspy tumskiej po lokacji średniowiecznego miasta na lewym brzegu 
rzeki, spowodowały przekształcenia jej zabudowy, co zasadniczo przyczyniło się do 
zatarcia jej wcześniejszej roli w dziejach Poznania. Dopiero w początkach XX wieku 
najdawniejsza przeszłość Ostrowa Tumskiego zaczęła budzić zainteresowanie10, jed-
nak pierwsze planowe badania wykopaliskowe pod kierunkiem J. Kostrzewskiego 
rozpoczęły się w 1938 roku, którymi objęta została północna część Ostrowa Tumskie-
go11. Badania te od razu przyniosły ważne rezultaty, o czym na bieżąco informował 
redaktor „Kuriera Poznańskiego”12, podkreślając, iż: „Katedra na Ostrowie Tumskim 
i w pobliżu niej znajdujący się kościółek Najśw. Marii Panny, dawniej będący kaplicą 
grodową, założone zostały niewątpliwie – jak o tym świadczą imiona ich patronów, 
w czasach początków chrześcijaństwa w Polsce i są bezsprzecznie związane z stwo-
rzoną w Poznaniu w drugiej połowie X-go w. przez Mieszkę I pierwszą siedzibą bi-
skupią w Polsce”. Profesor Józef Kostrzewski w artykule z 7 września 1938 roku13 
stwierdził: „Z dawnego grodu piastowskiego w Poznaniu, który wraz z Gnieznem 

4 ...Iordan episcopus Posnaniensis I, [w:] Kronika Thietmara, tłum. i wyd. M. Z. Jedlicki, Poznań 1953, 
II, 22: 73−74.
5  ...Vungero Posnaniensi excepto, [w:] Kronika Thietmara, dz. cyt., IV, 45: 208−209.
6  ... duo miliaria ab urbe Posnani, [w:] Kronika Thietmara, dz. cyt., VI, 27: 352−353.
7  Eodem die Vungerus Posnaniensis cenobii pastor, consacerdos suus et suff raganeus, XXX. ordina-
tionis suae anno obiit, [w:] Kronika Thietmara, dz. cyt., VI, 65: 406-407.
8  Anonim tzw. Gall, Kronika Polska, przeł. R. Grodecki, opr. M. Plezia, Wrocław−Warszawa−Kraków 
1965, I, 6: 27.
9 Tamże, I, 19: 45.
10  W. Hensel, Z. Kurnatowska, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycz-
nej, t. V, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 147−163, por. s 147; J. Kaczmarek, Archeologia 
miasta…, dz. cyt., s. 187–219.
11  W. Hensel, Poznań wczesnodziejowy. Tymczasowe omówienie wyników próbnych prac wykopali-
skowych na Ostrowie Tumskim, [w:] „Kronika Miasta Poznania”, R XVI, nr 2, s. 222–240.
12  (0i), „Kurier Poznański”, R. 33, nr 344 z 31 lipca 1938 r., s. 9.
13  J. Kostrzewski, Zachowajmy na wieki gród Mieszka i Bolesława, „Kurier Poznański”, R. 33, 
nr 402, s. 18.
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i Gieczem należał do najludniejszych ośrodków państwa Chrobrego, nie pozostały na 
powierzchni ziemi najmniejsze ślady, a co najciekawsze nie zachowały się żadne też 
wzmianki historyczne o miejscu, na którym on ongiś się znajdował. Toteż roboty wy-
kopaliskowe, mające na celu odkrycie najstarszego grodu poznańskiego, rozpoczęte 
z ramienia Instytutu Prehistorycznego U. P. w maju br. na Ostrowie Tumskim pod kie-
rownictwem p. mgra Witolda Hensla, skierowane zostały na teren między Katedrą 
a kościółkiem Panny Marii jedynie na podstawie rozumowania, że gród nie mógł znaj-
dować się daleko od katedry.

To przypuszczenie zostało w toku badań w całej pełni potwierdzone, na-
tknięto się bowiem w głębokości dwóch i pół metrów pod dzisiejszym poziomem 
placu Katedralnego na świetnie zachowaną drewniano-kamienną konstrukcję wału, 
otaczającego gród, przecinającego plac w kierunku z północy na południe i za-
ginającego się na obu końcach ku dawnemu korytu Warty. Z kształtu wału wyni-
ka, że katedra znajdowała się już – podobnie zresztą jak w Gnieźnie w początku 
11 w. – poza obrębem grodu, na przedgrodziu. Wał odkryty datować można – przy 
pomocy znalezionej wewnątrz ceramiki a przede wszystkim na podstawie wyko-
panych tuż ponad nim sześciu srebrnych monet z XI wieku, z których najstarsze 
pochodzą z czasów Kazimierza Odnowiciela (1040–1058) – na czas ok. r. 1000 lub 
nawet na drugą połowę X wieku. Pochodzi on zatem z czasów Chrobrego lub nawet 
Mieszka I, a uległ zniszczeniu w pierwszej połowie XI wieku, widocznie w związku 
z zamieszkami po śmierci Mieszka II.

Ponad zwaliskami dawnego wału zalega bowiem warstwa kulturowa z drugiej 
połowy XI i XII wieku z ogniskami i śladami domów, a po obu stronach wału znajdu-
je się gruba warstwa piasku, nasypanego dla wyrównania poziomu i podwyższenia 
terenu nawiedzanego przez powodzie. Najwidoczniej więc po zniszczeniu grodu nie 
odbudowano go w pierwotnych, stosunkowo małych rozmiarach (średnica pierwot-
nego grodu nie przekraczała prawdopodobnie stu metrów), lecz po wyrównaniu te-
renu objęto nowym wałem całą przestrzeń między Wartą a Cybiną”.

Próbę określenia rezultatów badań już po pierwszym ich etapie (15 czerwca 
1938 roku) podjął W. Hensel14, pisząc: „…obraz, jaki na podstawie ich uzyskaliśmy, 
w większości wypadków będzie musiał znaleźć całą swą plastykę dopiero w przy-
szłych poszukiwaniach, dokonanych na odcinku znacznie większym, umożliwiają-
cym nam śledzenie nie tylko części – jak obecnie – ale zarysów całych budynków 
oraz rozplanowania samego grodu z jego konstrukcjami obronnymi”. W konkluzji 
zaś stwierdził, że pierwsze rozpoznania „nie tyle rozwiązały, co raczej postawiły cały 
szereg zagadnień, których rozjaśnienia spodziewać się można w toku dalszych, po-
wtórnie podjętych prac wykopaliskowych”15. Wyniki całego ówczesnego sezonu ba-
dawczego przedstawił szerzej w czwartym numerze „Kroniki Miasta Poznania”, wska-
zując na cztery fazy budowy/rozbudowy grodu, z których pierwszą odnosił do VIII lub 
IX wieku, drugą łączył z czasami panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego, trzecią 
– z odbudową za Kazimierza Odnowiciela, czwartą zaś – z XII wiekiem, zastrzegając 
wszakże, że jest to wymagająca potwierdzenia hipoteza16. Odnosząc się do stołecz-
nego charakteru Poznania w X wieku, przytoczył poglądy historyków, by – biorąc pod 
uwagę wymowę źródeł archeologicznych – uznać: „Z faktów zaczerpniętych z wy-
kopalisk rola Poznania jako stolicy Polski Mieszka wydaje się być oczywistą”. Witold 
Hensel zdawał sobie jednak sprawę z potrzeby weryfi kacji swych tez w toku dalszych 

14  W. Hensel, Poznań wczesnodziejowy…, dz. cyt., s. 222–240, por. s 223.
15  Tamże, por. s. 239.
16  W. Hensel, Zagadnienie początków Poznania i kwestia jego stołecznego charakteru w świetle wy-
ników prac wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim, [w:] „Kronika Miasta Poznania”, R. XVI, nr 4, 
s. 484–507; por. s. 497−499.
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badań, wskazując na dwa zwłaszcza cele, z których pierwszy to określenie zasięgu 
grodu. Jako cel drugi uznał przekopanie „miejsca, na którym znajdował się zamek 
Mieszki i Chrobrego, w którego ścianach przyjmował Bolesław Chrobry dwóch cesa-
rzy rzymskich narodu niemieckiego Ottona III i Henryka II”, przypominając tradycję 
o położeniu kościoła NMP w miejscu dawnej kaplicy pałacowej17.

Badania poznańskiego grodu zostały podjęte niemal zaraz po zakończeniu 
II wojny światowej, a ich wyniki były przedmiotem zarówno szczegółowych, jak 
i syntetyzujących opracowań, tych ostatnich pióra W. Hensla18. Szczególnym rozma-
chem odznaczały się prace prowadzone w latach 50. i 60. XX wieku, których efek-

ty zostały opublikowane w czterech tomach pracy zbiorowej 
– „Poznań we wczesnym średniowieczu”19. Osobno zostały 
opracowane wyniki badań prowadzonych w obrębie kościoła 
katedralnego20. Dodać należy, że ich interpretacja jest nadal 
przedmiotem naukowych dyskusji21. Następne prace tereno-
we, prowadzone przy okazji rozmaitych akcji budowlanych 
lub konserwatorskich, przynosiły dalsze rozpoznanie umoc-
nień, faz rozwoju i organizacji przestrzennej wczesnośrednio-
wiecznego grodu i późniejszych dziejów tej części Poznania22. 
Szczególnie ważkich informacji dostarczyły badania wykopa-
liskowe prowadzone od 1999 roku przez Instytut Prahistorii 
UAM przy gotyckim dziś kościele pod wezwaniem Najświęt-
szej Marii Panny23. 

Gród poznański obejmował swym zasięgiem po-
wierzchnię ograniczoną od zachodu korytem Warty, od 
wschodu – Cybiny, od południa – dzisiejszą ul. Wieżową i Za-
górze, zaś od północy – ul. ks. Posadzego. Stan rozpoznania 
tak rozległego, zabudowanego dziś obszaru jest z konieczno-
ści wyrywkowy, jak to uwidacznia plan Ostrowa Tumskiego 
z zaznaczonymi miejscami, na których od 1938 roku prowa-
dzono planowe badania wykopaliskowe lub prace związane 
z różnego charakteru inwestycjami (ryc. 1). Gdy się nałoży 
na ten plan zarys rekonstruowanego zasięgu grodu, trzeba 

17 Tamże, por. s. 506, 507; W. Hensel, Rola Poznania…, dz. cyt.
18  W. Hensel, Poznań w zaraniu dziejów, Wrocław 1958; tenże, Najdawniejsze stolice Polski, War-
szawa 1960.
19  W. Hensel (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu, t. I, Warszawa−Wrocław 1959; tenże, 
Poznań we wczesnym średniowieczu, t. II, Wrocław–Warszawa 1960; tenże, Poznań we wczesnym 
średniowieczu, t. III, Wrocław–Warszawa 1961; W. Hensel, J. Żak (red.), Poznań we wczesnym śred-
niowieczu, t. IV, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974.
20  K. Józefowiczówna, Z badań nad architekturą przedromańską i romańską w Poznaniu, 
Wrocław−Warszawa−Kraków 1966.
21  Z. Kurnatowska, Jeszcze raz o grobowcach poznańskich, [w:] D. Zydorek (red.), Scriptura custos 
memoriae, Poznań 2001, s. 503−510; S. Skibiński, Katedra poznańska, Poznań 2001; Z. Kurnatow-
ska, M. Kara, Początki architektury sakralnej na grodzie poznańskim w świetle nowych ustaleń ar-
cheologicznych, [w:] T. Janiak, D. Stryniak (red.), Początki architektury monumentalnej w Polsce, 
Gniezno 2004, s. 47–70.
22  W. Hensel, Z. Hilczer-Kurnatowska, Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohi-
storycznej, t. V, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980, s. 147–163; J. Kaczmarek, Archeologia 
miasta…, dz. cyt.
23  H. Kóčka-Krenz, Na wyspie Ostrów, przy której dzisiaj jest Poznań, Poznań 2012.
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Ryc. 1. Lokalizacja 
wykopów archeologicznych 
(pola zaznaczone na biało) 
na Ostrowie Tumskim 
w Poznaniu, 
rys. O. Antowska-Gorączniak.
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stwierdzić, że pozyskane informacje odnoszą się zasadniczo do 
obwałowań grodu, w mniejszym zaś stopniu do jego wnętrza 
(ryc. 2). Ponadto późnośredniowieczne, nowożytne, a także 
współczesne (prowadzone niekiedy bez udziału archeologów) 
akcje budowlane spowodowały znaczne zniszczenia reliktów 
starszego osadnictwa. Tym niemniej badania wykopaliskowe, 
zarówno planowe, jak i ratownicze, prowadzone przy zabyt-
kowych budynkach podczas prac konserwatorskich – jak to 
na przykład miało miejsce podczas przebudowy i konserwa-
cji budynku Akademii Lubrańskiego24 – dostarczyły cennych 
danych o przeszłości Ostrowa Tumskiego. Obecna zabudowa 
tego terenu ogranicza zakres badań terenowych, daje jednak 
możliwości uzupełnienia wiedzy o tym potężnym grodzie, 
jednym z najważniejszych w państwie pierwszych Piastów, 
a także o późniejszych sposobach zagospodarowywania wy-
spy tumskiej. Analiza rezultatów dotychczasowych badań, 
prowadzona pod kątem formy, funkcji i chronologii odkrywa-
nych reliktów grodu poznańskiego25, zwłaszcza przedromań-
skiej rezydencji książęcej i jej otoczenia, wraz z badaniami po-
równawczymi26, pozwala na określenie pozycji tego grodu we 
wczesnym średniowieczu.

Gród poznański został założony na największej z kilku wysp wyniesionych 
nad poziom wody, zbudowanych z piasków, żwirów i namułów, położonych 
w obrębie terasy zalewowej Warty27. Miejsce to zostało wybrane nieprzypadkowo, 
bowiem dzięki swym naturalnym walorom ułatwiało osadnikom obronę przed 
napastnikami, a także umożliwiało kontakty z terenami ościennymi. Rzeka, stanowiąc 
w miarę bezpieczny trakt komunikacyjny, zapewniała też najtańszy transport różnego 
rodzaju dóbr, zaś bród na Warcie wytyczał kierunek dróg lądowych, użytkowanych 
w czasach pierwszych Piastów28. Kontrola takiego węzła komunikacyjnego miała 
istotny ekonomiczny wymiar. Dostrzeżenie zalet położenia grodu w rozlewiskach 
rzeki jest zresztą typowe dla wczesnego średniowiecza, na co wskazuje lokalizacja 
grodów nadodrzańskich we Wrocławiu czy Opolu. Nie jest rzeczą przypadku, że 

24  H. Kóčka-Krenz, Odkrycia archeologiczne, [w:] J. Skuratowicz (red.), Akademia Lubrańskiego, 
Poznań 2007, s. 13–19.
25  M.in. H. Kóčka-Krenz, M. Kara, D. Makowiecki, The beginnings, development and the cha-
racter of the early Piast stronghold in Poznań, [w:] P. Urbańczyk (red.), Polish Lands at the Turn 
of the First and the Second Millennia, Warsaw 2004, s. 125–166; H. Kóčka-Krenz (red.), Poznań 
we wczesnym średniowieczu, t. V, Poznań 2005; taż, Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VI, 
Poznań 2008; taż, Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VII, Poznań 2012; M. Kara, Najstarsze 
państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne, Poznań 2009, 
por. s. 290–293, 353–356.
26  J. Banaszkiewicz, Jedność porządku przestrzennego, społecznego i tradycji początków ludu. 
(Uwagi o urządzeniu wspólnoty plemienno-państwowej u Słowian), „Przegląd Historyczny”, 
R. 77:1986, z. 3, s. 445–466; Z. Dalewski, Władza, przestrzeń, ceremoniał. Miejsce i uroczystość inau-
guracji władcy w Polsce średniowiecznej do końca XIV w., Warszawa 1996.
27  A. Kaniecki, Poznań. Dzieje miasta wodą pisane, Poznań 2004, s. 14, 15.
28  Z. i S. Kurnatowscy, Znaczenie komunikacji wodnej dla społeczeństw pradziejowych i wczesno-
średniowiecznych, [w:] Z. Kurnatowska (red.), Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, Wroc-
ław 1996, s. 117–123; J. Górecki, Ostrów Lednicki – rezydencja na wczesnopiastowskim szlaku od 
Poznania ku Gnieznu, [w:] H. Kóčka-Krenz, W. Łoziński (red.), Kraje słowiańskie we wczesnym śred-
niowieczu. Profanum i sacrum, Poznań 1998, s. 236–245.

Ryc. 2. Wykopy 
archeologiczne na tle zasięgu 
wczesnośredniowiecznego 
grodu poznańskiego 
z końca X wieku, 
rys. O. Antowska-Gorączniak.
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ośrodki takie rozwinęły się w prężne organizmy miejskie; ich znaczenie wynikało 
z możliwości kontroli handlu i czerpania zeń korzyści, także niematerialnych – w postaci 
wymiany informacji i idei. Zarys wydłużonego owalu poznańskiej wyspy tumskiej 
i ukształtowanie jej powierzchni, zwłaszcza wypiętrzenia, które zaznaczały się 
w miejscach, gdzie dziś wznosi się kościół Najświętszej Marii Panny, kościół katedralny 
oraz wyniesienie na terenie Zagórza, determinowały zaczątki i sposób jej zasiedlenia. 
Wyspa była dodatkowo podzielona na dwie części – północną i południową – przez 
zabagniony rów, pozostałość po rzecznej odnodze. Dodać należy, iż pierwotne 
ukształtowanie Ostrowa było dość urozmaicone, z podmokłymi miejscami29, co już we 
wczesnym średniowieczu powodowało znaczne inwestycje mające na celu wzięcie 
pod użytkowanie możliwie dużej jego powierzchni.

Wyniki najnowszych badań archeologicznych i analiz dendrochronologicznych 
pozwalają sądzić, że teren Ostrowa Tumskiego został zamieszkany najpóźniej na 
przełomie IX i X wieku30. Jako pierwszy został tu wzniesiony niewielki gród o średnicy 
wnętrza około 40 m, ulokowany na wyniesieniu w zachodniej partii północnej 
części wyspy i egzystujący w tej postaci w 1 połowie X wieku (ryc. 3). Gród otaczały 
początkowo drewniano-ziemne wały o szerokości 10 m u podstawy, zbudowane ze 
stosów drewna układanych poprzecznie do przebiegu wału i opartych o biegnące 
wzdłużnie legary, wzmocnionych konstrukcją hakową i zewnętrzną odsadzką. Wnętrze 
grodu było zabudowane zrębowymi domostwami drewnianymi wraz z budynkiem 

29  A. Kaniecki, Poznań. Dzieje miasta wodą pisane, Poznań 2004, s. 70 i n.
30  H. Kóčka-Krenz, Najstarszy Poznań, [w:] Z. Kurnatowska i T. Jurek (red.), Civitas Posnaniensis. 
Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, Poznań 2005, s. 27–42, por. s. 29.
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Ryc. 3. Gród na Ostrowie 
Tumskim w Poznaniu z końca 
IX do lat 40. X wieku, 
rys. O. Antowska-Gorączniak.

Ryc. 4. Gród na Ostrowie 
Tumskim w Poznaniu 
po połowie X wieku, 
rys. O. Antowska-Gorączniak.



Perspektywa naukowo-badawcza 2

69

łaźni i zagłębionymi w ziemię różnorodnymi pomieszczeniami gospodarczymi – 
jamami, paleniskami i zbiornikami na zboże. Zasadnicze zmiany formy i zabudowy 
grodu nastąpiły około połowy X wieku. W północnej części wyspy została założona 
dwuczłonowa warownia (ryc. 4). Poprzedni gródek został powiększony do obszaru 
o wymiarach około 80 x 100 m i przeznaczony dla książęcego dworu. Od wschodu 
dobudowano doń drugi człon grodu, otoczony wałem podkowiastym, którego 
wymiary szacuje się na 130 x 100 m. Nowe wały wzniesiono także w konstrukcji 
drewniano-kamienno-ziemnej, z licem wzmacnianym hakami i zewnętrzną szeroką 
odsadzką. W tym też czasie założono osadę obronną na Zagórzu, która stanowiła 
trzeci człon grodu ograniczony wałami przebiegającymi wzdłuż dzisiejszych ulic 
Wieżowej i Zagórze. Człon ten zamieszkiwała grupa ludzi pełniąca funkcje usługowe 
wobec księcia i jego możnych31.

 Poważnym zmianom uległa zabudowa wnętrza dwu-
członowego grodu w północnej części wyspy. W części książęcej 
zbudowano kamienną siedzibę władcy (ryc. 5). Stanowił ją 
prostokątny budynek, założony na osi północ–południe. 
Fundamenty jego dłuższych ścian wraz z grubością murów mierzyły 
około 27 m, zaś ścian krótszych – niecałe 12 m. Ściany obwodowe 
budynku osiągały szerokość 1,30 m i zostały wzniesione z kamieni 
łamanych w płytki, spajanych grubą warstwą zapraw z czystego 
gipsu. Nieregularny wątek ich murów został pokryty gipsowym 
tynkiem, zarówno od wewnętrznej, jak i zewnętrznej strony. 
Posadzki w pomieszczeniach palatium były także wykonane 
z wylewki gipsowej położonej na warstwie okruchów skalnych. 
Przy południowo-wschodnim narożniku palatium znajdowała 
się sień, wysunięta o 2,20 m przed jego bryłę, z takiej samej 
szerokości wejściem. Mieściła się w niej także klatka schodowa 
prowadząca na piętro. Palatium książęce mogło osiągać wysokość 
około 11 m. Na parterze budynku wyodrębniono co najmniej 
cztery pomieszczenia. Ich układ – kierując się od południa 
ku północy – był następujący: sień sąsiadowała z pokojem 
(51 m2), który poprzedzał środkową, dużą salę (102 m2) o funkcjach 
reprezentacyjnych. Do sali tej prowadziło osobne wejście, 
umieszczone w ścianie wschodniej palatium. Z jej wnętrza, przez 
przejścia w północnej ścianie działowej były dostępne dwa pozostałe pomieszczenia. 
Jedno to wąski korytarz o szerokości zaledwie 90 cm, lecz długości 5 m (4,5 m2), 
być może skarbczyk. Przylegająca do niego od wschodu ostatnia sala zajmowała 
przestrzeń 34 m2. Odkryte w jej obrębie dwa tłoki pieczętne: mocno zużyty ołowiany – 
o niemożliwym już do odczytania wyobrażeniu – i brązowy, należący do brata Jakuba 
z zakonu dominikanów, ponadto ołowiana bulla księcia Bolesława wskazują, iż sala 
ta mieściła kancelarię. W oparciu o dane metryczne można oszacować powierzchnię 
użytkową każdej kondygnacji na około 190 m2. Pomieszczenia na parterze pełniły 
funkcje administracyjno-reprezentacyjne, zaś na piętrze mieściły się prywatne pokoje 
władcy. Wzniesienie kamiennej rezydencji na poznańskim grodzie przypadło na czas 
wkrótce po połowie X wieku, jest zatem wielce prawdopodobne, że była pierwszą 
monumentalną budowlą w państwie Piastów32.

31  M. Kara, Początki i rozwój wczesnośredniowiecznego ośrodka grodowego na Ostrowie Tumskim 
w Poznaniu, [w:] T. Janiak, D. Stryjniak (red.), Civitates principales. Wybrane ośrodki władzy w Polsce 
wczesnośredniowiecznej, Gniezno 1998, s. 26–29.
32 H. Kóčka-Krenz, Początki monumentalnej architektury świeckiej na grodzie poznańskim, 
[w:] T. Janiak, D. Stryjniak (red.), Początki architektury…, dz. cyt., s. 21–38.

Ryc. 5. Poznań - Ostrów 
Tumskim. Zespół pałacowo-
sakralny (zaznaczony 
na szaro) wraz z pracownią 
złotniczą (zaznaczona 
kolorem brązowym) 
na rzucie koscioła NMP, 
rys. O. Antowska-Gorączniak.
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Od wschodu, na osi wysuniętej partii wejściowej palatium, 
zbudowano kaplicę grodową (ryc. 6). Kaplica ta jest niewielkim 
kościołem salowym, zamkniętym od wschodu absydą o wymiarach 
2,5 x 2,5 m. W bocznych ścianach nawy utworzono dwa aneksy, 
przez co jej powierzchnia użytkowa zajmowała 10 m2. Wnętrze 
oświetlały okna umieszczone w ścianach zamykających ramio-
na świątyni na wysokości około 0,55 m od posadzki. Zarys okna 
widoczny w przewróconej południowej ścianie kaplicy pozwala 
stwierdzić, że były to otwory o szerokości około 75 cm i wysoko-
ści 1,30 m, zaopatrzone w parapety. Tak nisko posadowione okna 
każą przypuszczać, że kaplicę doświetlał jeszcze górny rząd okie-
nek, zapewne też okno w absydzie. Posadzkę tworzyła wylewka 
gipsowa położona na warstwie drobnych, naturalnych kamieni, 

która przetrwała w dużych połaciach w absydzie. Do jej ściany dostawiony był 
stół ofiarny, którego prostokątną podstawę wymurowano z drobniejszych kamie-
ni płytowych łączonych zaprawą gipsową i ozdobiono okładziną, na co wskazują 
odciski w gipsowej zaprawie.

Wnętrze kaplicy było starannie ozdobione. W wyniku specjalistycznych analiz 
fragmentów dekoracji ściennej stwierdzono, że jej ściany były pokryte kremowo-bia-
łymi tynkami wapiennymi z domieszką włókien roślinnych. Kilka fragmentów tynku 
nosi ślady dekoracji malarskiej, w której użyto typowych dla malarstwa ściennego 
pigmentów – bieli wapiennej, czerwieni żelazowej i błękitu, ze spoiwem zawierają-
cym białko, z dodatkiem kleju roślinnego33. Niestety fragmenty tynku są zbyt małe, 
by dać podstawy do wskazania tematyki dekoracji malarskiej. Mogły to być zarówno 
motywy geometryczne, jak i ujęte w ramy przedstawienia fi guralne, gdyż na kilku 
fragmentach widoczne są białe i czerwone pasma.

Kolejny element wystroju świątyni pałacowej stanowiła dekoracja mozaikowa. 
Pozostało z niej ponad 250 kostek mozaikowych i fragmenty tynku z ich odciskami, 
w tym zwłaszcza jedna kostka tkwiąca jeszcze w niewielkim kawałku tynku. Są to 
głównie sześciany z przeźroczystego szkła o boku od 0,5 do 1,2 cm o licu zdobionym 
złotą folią, zabezpieczoną cienką warstwą szkliwa, pojedyncze z zachowanych tesserów 
sporządzono ze szkła zabarwionego na czarny, ciemnozielony i ceglastoczerwony 
kolor. Mozaiką została zapewne ozdobiona absyda kaplicy grodowej, zwłaszcza 
że dwie kostki znaleziono na jej posadzce. Pokrywanie ścian kompozycjami 
mozaikowymi było i jest sztuką wymagającą wielkich umiejętności i współdziałania 
kilku wykonawców, począwszy od artysty-malarza po mozaikarzy osadzających kostki 
na podkładzie z odpowiednio przygotowanej i umocowanej zaprawy34. Jest rzeczą 
wielce prawdopodobną, że dekoracja w kaplicy pałacowej była dziełem mozaikarzy 
sprowadzonych z Rusi przez Bolesława Chrobrego, którego córka została wydana za 
mąż za księcia kijowskiego – Światopełka35. Dziś już nie potrafi my powiedzieć, jakie 
przedstawienie zawierała – postać Boga, Chrystusa, czy Matki Boskiej36.

33  Analizy wykonała Anna Michnikowska z Muzeum Narodowego w Poznaniu i Jerzy Langer 
z Wydziału Chemii UAM.
34  M. Nowicka, Mozaika, [w:] K. Majewski (red.), Kultura materialna starożytnej Grecji, t. II, Wroc-
ław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, s. 695–727, por. s. 719 i n.
35  K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Poznań 2004, s. 120–122.
36  P. Skubiszewski, Malarstwo karolińskie i przedromańskie, Warszawa 1973, s. 142; tenże, 
Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, Lublin 2001, s. 48; tenże, Katedra w Polsce około roku 
1000, [w:] S. Skibiński (red.), Polska na przełomie I i II tysiąclecia, Poznań 2001, s. 139–196, por. 
s. 157, 161.

Ostrów Tumski w świetle badań archeologicznych

Skala 1:50

Ryc. 6. Poznań – Ostrów 
Tumski. Zarys kaplicy 
pałacowej, rys. H. Kóčka-Krenz.
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Na wyposażenie kaplicy musiały się ponadto składać przedmioty liturgiczne, 
z których w jej wnętrzu przetrwało jedynie kilkanaście fragmentów kościanych 
okładzin relikwiarza skrzynkowego. Są to cząstki listewek o szerokości 1,6 cm, 
z dwoma rodzajami ornamentów. Pierwszy to plecionka z podwójnych falistych wstęg, 
akcentowanych w środku punktowanym kółkiem i ograniczonych prostymi liniami 
biegnącymi wzdłuż krawędzi. Wnętrza wstęg są gładkie, natomiast powierzchnia 
między nimi i liniami granicznymi została pokryta rodzajem groszkowania. Na drugi 
składają się rozstawione koncentryczne kółka z punktowanym środkiem, oraz linie 
biegnące wzdłuż krawędzi płytek. Również i w ich przypadku wnętrze kółek jest 
gładkie, zaś pozostała powierzchnia – punktowana. Jeden fragment to wyraźnie 
narożnik plakietki o krawędziach podkreślonych zwielokrotnionymi prostymi 
i zygzakowatymi liniami, z zachowaną kątowo załamaną taśmą. Listewki stanowiły 
z pewnością okładziny drewnianej skrzyneczki – schowka na relikwie. Niewielka 
ilość fragmentów okładzin poznańskiej skrzyneczki nie pozwala zrekonstruować jej 
pierwotnego wyglądu. Jest możliwe, że ograniczono się do wyłożenia jej powierzchni 
kościanymi listewkami pokrytymi wzorami geometrycznymi, być może jednak 
listewki te stanowiły bordiury ograniczające plakietki z motywami fi guralnymi. Takie 
schowki na relikwie, ze względu na niewielkie rozmiary i charakter dekoracji, mieszczą 
się w nurcie wczesnośredniowiecznego rzemiosła artystycznego, zaś zachowane ich 
przykłady wskazują, że mogły zostać sporządzone w 2 połowie X–XI wieku w jednym 
z zachodnioeuropejskich ośrodków rzemiosła artystycznego37. 

Z przedmiotami związanymi z liturgią można też zapewne łączyć znaleziska 
gemm – jednej szklanej (dziś niestety zaginionej) i drugiej karneolowej z wyobraże-
niem lwa (późnorzymskiej, antycznej)38, których we wczesnym średniowieczu używa-
no do wykładania relikwiarzy, krzyży, kielichów, czy okładzin ksiąg liturgicznych. Ich 
obecność wskazuje, że w dyspozycji tutejszych duchownych znajdowały się wytwory 
wyspecjalizowanych warsztatów złotniczych. Zdaniem P. Skubiszewskiego39 przed-
mioty kultu napływały do państwa Piastów przede wszystkim z Niemiec, jako dary 
dla katedry biskupiej lub fundacje książęce. I choć do dziś dzieła te nie przetrwały, to 
informacje zawarte w kronikach Thietmara z Merseburga, Kosmasa z Pragi i Anonima 
tzw. Galla pozwalają na wysunięcie tezy, że tutejsze świątynie nie różniły się zasadni-
czo swym wyposażeniem od kościołów zachodniej Europy40.

Poznańska kaplica pałacowa posiada we wnętrzu zarys krzyża łacińskiego, 
co nadaje jej symboliczny wymiar (por. ryc. 6). Swym kształtem nawiązuje do kościo-
łów kręgu karolińsko-ottońskiego, choć trudno wskazać dokładny jej odpowiednik. 
Jej niewielkie wymiary wskazują, że została stosunkowo szybko wzniesiona. Zbudo-
wano ją na wprost wejścia do palatium, z zastosowaniem takich samych głębokości 
posadowienia, surowców i technik budowlanych (por. ryc. 5). Brak fundamentowa-
nia jej partii zachodniej wskazuje, że została połączona z domem książęcym w par-
tii naziemnej. Połączenie takie musiało zostać oparte na łukach rozpiętych między 
górnymi partiami ścian kaplicy i aneksu wejściowego. Jest rzeczą niewykluczoną, 

37  V.H. Elbern, Das Beinkästchen im Essener Münsterschatz, Aachener Kunstblätter des Muse-
umsvereins, t. XLIV, 1973, s. 87–100, por. s. 96.
38 H. Kóčka-Krenz, Die Gemmen von der Dominsel in Posen als Zeugnisse der Kulturkontakte 
des Staates der Piasten im Frühmittelalter, [w:] F. Biermann, U. Müller i Th. Terberger (red.) „Die 
Dinge beobachten...“ Archäologische und historische Forschungen zur frühen Geschichte Nord- 
und Mitteleuropas. Festschrift für Günter Mangelsdorf zum 60. Geburtstag, Rahden/Westf. 2008, 
s. 189–197.
39  P. Skubiszewski, Katedra w Polsce…, dz. cyt., s. 162, 164, 165.
40  Tamże, s. 150−151.
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iż przestrzeń między ścianą zachodnią kaplicy i wschodnią ścianą palatium była do-
datkowo wykorzystywana w celach liturgicznych, z otwierającym się do wnętrza 
świątyni drewnianym piętrem emporowym.

Dysponujemy przesłankami, iż kaplica ta pełniła także funkcje sepulkralne. 
Wskazuje na to pośrednio stan zachowania – całe wnętrze nawy zostało wykopane 
aż do stopy fundamentów, przez co osunęła się jej północna ściana. Można przypusz-
czać, że w kaplicy, u stóp ołtarza, znajdował się umieszczony pod posadzką grób, 
z którego zostały wydobyte szczątki pochowanej w nim osoby. Zapewne nastąpiło 
to wówczas, gdy kaplica pałacowa uległa zniszczeniu i już jej na starych fundamen-
tach nie odbudowano. Nie dysponujemy żadnymi przesłankami, które pozwoliłyby 
na identyfi kację tego przypuszczalnego pochówku. Groby położone na osi kościo-
ła, w samym jego środku, były przeznaczone dla ludzi wyjątkowej rangi. Ze studiów 
porównawczych wynika, że takie eksponowane miejsca wybierano dla wyższych 
duchownych lub członków panujących rodów, zarazem fundatorów świątyń41. Stąd 
niewykluczone, że w kaplicy spoczęła jej fundatorka – księżna Dobrawa (zm. w 977 
roku), lub też biskup Jordan, zmarły około 984 roku. Przypomnieć wypada, że w chwili 
ich śmierci jeszcze nie zbudowano kościołów katedralnych w Poznaniu42 i w Gnieź-
nie43. Kaplica jednak dość długo spełniała swe liturgiczne funkcje, na co po pierwsze 
wskazuje dwufazowość jej ołtarza, którego podstawa została powiększona podczas 
prac remontowych (por. ryc. 6). Zgubiono przy nim dwie monety – jedną władcy wę-
gierskiego Andrzeja I (1047–1060), drugą zaś Wratysława II – od 1061 roku księcia, zaś 
w latach 1085–1092 – króla czeskiego44. Wskazują one, że prace we wnętrzu świąty-
ni przypadły na czasy Bolesława Śmiałego (1041 lub 1042–1082; króla od 1076 roku), 
którego długie panowanie sprzyjało akcjom budowlanym w zrujnowanej najazdem 
księcia Brzetysława Wielkopolsce.

Bezpośrednie otoczenie książęcej rezydencji zostało utwardzone warstwą drob-
nych okrzesków pokrytych zaprawą gipsową. Zapewne w pobliżu mieściły się budynki o 
gospodarczym przeznaczeniu, niezbędne dla właściwego funkcjonowania dworu, oraz 
pomieszczenia dla gości. Jednym z takich obiektów była pracownia złotnicza miesz-
cząca się w drewnianym budynku o powierzchni 12 m2, przylegająca bezpośrednio do 
zachodniej ściany palatium45 (por. ryc. 5). W jej wnętrzu zachowały się fragmenty tygli 
odlewniczych z kroplami złota, liczne drobiny tego metalu, paciorki z masy szklanej 
i karneolu, trzy niewielkie oczka z granatu oraz drobne cząstki złoconego drewna. Zna-
leziska te wskazują, że w pracowni wytwarzano ozdoby i sprzęty liturgiczne.

Po połowie X wieku zmieniła się również zabudowa drugiego członu w pół-
nocnej partii grodu. Usunięto drewniane budynki mieszczące się przy wschod-
nim odcinku jej obwarowań, a uzyskany teren przeznaczono na potrzeby Kościoła. 

41  F. Oswald, In medio Ecclesiae. Die Deutung der literarischen Zeugnisse im Lichte archäologischer 
Funde, Frühmittelalterliche Studien, t. III, 1969, s. 313–326; M. Schulze-Dörrlamm, Bestattungen 
in den Kirchen Grossmährens und Böhmens während des 9. und 10. Jahrhunderts, Jahrbuch des 
Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, t. XL (1993), 1995, s. 557–621; Z. Kurnatowska, 
Jeszcze raz o grobowcach…, dz. cyt.
42  Z. Kurnatowska, M. Kara, Początki architektury…, dz. cyt., s. 47−70.
43  T. Janiak, Problematyka wczesnych faz kościoła katedralnego w Gnieźnie, [w:] T. Janiak i D. Stryniak 
(red.), Początki architektury…, dz. cyt., s. 85–130.
44  Monety określił Mateusz Sikora, doktorant w Instytucie Prahistorii UAM.
45  H. Kóčka-Krenz, Pracownia złotnicza na poznańskim grodzie, [w:] M. Dworaczyk, A. B. Kowalska, 
S. Moździoch i M. Rębkowski (red.), Świat Słowian wczesnego średniowiecza, Szczecin−Wrocław 
2006, s. 257–272.
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Za pierwszy obiekt sakralny uważa się budynek stacji misyjnej 
Jordana, powołanego na biskupa dla ziem polskich w 968 roku. 
Pozostały zeń relikty pod nawą główną obecnej katedry w po-
staci dna misy z zaprawy wapiennej wylanej na warstwę okrze-
sków o średnicy około 4 m, z otworem na słup w centrum oraz 
fragmenty otaczających ją murów. Pozostałości te rekonstruuje 
się jako kwadratowy budynek zawierający basen chrzcielny, do 
którego być może przylegała od wschodu niewielka świątynia46. 
Na miejscu stacji misyjnej w ostatniej ćwierci X wieku wzniesiono 
kościół katedralny (ryc. 7). Była to trójnawowa bazylika długości 
49 m, szerokości nawy głównej 8,5 m, naw bocznych 4,25 m, 
z kwadratowym prezbiterium zakończonym apsydą i fl anko-
wanym dwoma aneksami, oddzielonym lektorium od części 
nawowej. Zamykał ją wieżowy masyw zachodni objęty dwie-
ma wieżyczkami z klatkami schodowymi, w którym mieściła się 
wysunięta nieco ku wschodowi empora, wsparta na okrągłym 
fi larze. Ściany kościoła były gładkie, tynkowane, pozbawione 
podziałów pionowych. Nawę główną oddzielały od naw bocz-
nych rzędy fi larów łączonych arkadami, a wszystkie trzy nawy 
nakrywał płaski strop. Otwory okienne i portale znajdujące 
się w północnej i południowej ścianie budowli miały zapew-
ne starannie opracowane ościeża47. W jej centrum znajdowa-
ły się dwa prostokątne grobowce, wyniesione pierwotnie ponad posadzkę. Starszy 
z nich został zbudowany z martwicy wapiennej i okrzesków kamiennych obłożonych 
płytkami z ciemnozielonego kamienia gabro i był zamknięty pozornym sklepieniem. 
Młodszy grobowiec został wzniesiony z okrzesków pokrytych wapiennymi tynkami 
i posiadał we wnętrzu drewnianą podłogę. Grobowiec ten otaczało niskie murowane 
ogrodzenie, zaopatrzone w wejście w północnej ścianie. Przy jego ścianie zachodniej 
wypiętrzała się ponad posadzkę płyta wierzchnia starszego grobowca. W katedrze 
poznańskiej mieściło się więc mauzoleum, miejsce spoczynku – jak się przyjmuje 
– pierwszych władców piastowskich, Mieszka I i Bolesława Chrobrego48. Program bu-
dowlany pierwszej katedry poznańskiej i zawarte w niej treści symboliczne wskazują 
na związki z architekturą Europy Zachodniej, zwłaszcza terenów północnowłoskich 
i niemieckich. Sprawował w nim swe funkcje liturgiczne następca Jordana – Unger 
(zm. około 1014 roku), który mimo powołania arcybiskupstwa w Gnieźnie w 1000 roku 
zachował odrębność prawną podległego mu biskupstwa. Pozostała zabudowa czło-
nu tzw. katedralnego, podobnie jak części południowej grodu, była nadal drewniana. 
Rozpoznano ją w niewielkim tylko zakresie, głównie na placu przed katedrą, a ostat-
nio wzdłuż południowej jej ściany. Stanowiły ją rzędy domostw w konstrukcji wieńco-
wej stojące ciasno jeden przy drugim w odległości około 10 m od południowej ściany 
przedromańskiej katedry, oddzielone odeń moszczoną drewnem ulicą.

O znaczeniu poznańskiego grodu w X wieku świadczy zarówno monumental-
na, świecka i sakralna zabudowa, jak i powiększenie jego zasięgu pod koniec tego 
stulecia przez dodanie od strony północnej nowego członu (ryc. 8). Jego potężne 
wały o szerokości osiągającej 25 m przebiegały wzdłuż dzisiejszej ulicy ks. Posadze-

46  Z. Kurnatowska, Początki Polski, Poznań 2002, s. 99–101.
47  K. Józefowiczówna, Z badań nad architekturą przedromańską i romańską w Poznaniu, Wroc-
ław–Warszawa–Kraków 1963, s. 37−98.
48  Z. Kurnatowska, Archeologiczne świadectwa o najstarszych grobowcach w katedrze po-
znańskiej, „Roczniki Historyczne”, LV−LVI:1989-1990, s. 71–84; taż, Jeszcze raz o grobowcach 
poznańskich, dz. cyt., s. 503–510.

Ryc. 7. Przedromańska 
katedra poznańska, 
rys. W. Gorączniak.

Ryc. 8. Gród na Ostrowie 
Tumskim w Poznaniu 
w końcu X wieku,
rys. O. Antowska-Gorączniak.



74

go oraz posesji przylegających do niej od północy. Położono pod nie moszczenia 
z plecionych z gałęzi mat, na których ułożono kilka rzędów skrzyń z dębowych bali 
wzmacnianych tzw. pilotami i hakami, wypełnianych drewnem lub piaskiem, a w par-
tii środkowej – kamieniami. Wyższe partie, stopniowo zwężane do szerokości około 
5 m, zbudowano z rusztów uzupełnianych piaskiem. Analizy dendrochronologiczne 
drewna użytego do budowy konstrukcji obronnych wskazują, że akcja ta przypad-
ła na lata 70–80. X wieku49. Pozyskane daty świadczą, że ostateczny kształt grodowi 
poznańskiemu nadał Mieszko I, bowiem za jego panowania był on intensywnie po-
szerzany i wzmacniany. W efekcie gród przybrał formę czteroczłonową (wraz z Za-
górzem), co czyniło go czołowym wówczas ośrodkiem państwa. Biorąc pod uwagę 
potęgę umocnień, rozmiary i wieloczłonowość grodu w Poznaniu oraz sposób jego 
zabudowy, można uznać, że został on zorganizowany na wzór karolińsko-ottońskich 
rezydencji cesarskich50. Były to ośrodki o zróżnicowanej strukturze i funkcjach, spra-
wowanych zgodnie z rangą miejsca w strukturze państwa. Rezydencje były tak zor-
ganizowane, by mogły zapewnić wszelkie wygody władcy i jego otoczeniu51. Źródła 
pisane informują, że w najznaczniejszych z nich znajdował się kamienny dom królew-
ski z przedsionkami i komnatami wyposażonymi w kominki oraz z piwnicą na wina, 
loggie, kamienna kaplica, zaś na terenie dziedzińca – inne, drewniane domy mieszkal-
ne (także dla gości), warsztaty, pomieszczenie do pracy dla kobiet z komnatą, kuch-
nia, piekarnia, stajnie, stodoły i spichlerze zbożowe, a także sad, staw rybny i ogród. 
Na przyległym terenie osadniczym mieściły się budynki służby dworskiej, rzemieślni-
ków i kupców52.

49  P. Wawrzyniak, Badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznych umocnień wałowych przy 
ul. ks. Ignacego Posadzego nr 5 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w latach 2001–2004, 
[w:] H. Kóčka-Krenz (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu, t. V, Poznań 2005, s. 91–110.
50  A. Gauert, Zur Struktur und Topographie der Königspfalzen, [w:] Deutsche Königspfalzen, t. II, 
Göttingen 1965, s. 1–60; por. s. 3 i n.
51  G. Binding, Deutsche Königspfalzen. Von Karl dem Grossen bis Friedrich II. (765–1240), Darmstadt 
1996, por. s. 35–58.
52  W. Metz, Die Königshöfe der Brevium Exempla, [w:] „Deutsches Archiv“, 22, 1966, s. 598–617, 
rozdz. 32.; G. Binding, Deutsche Königspfalzen. Von Karl dem Grossen bis Friedrich II. (765–1240), 
Darmstadt 1996, por. s. 60 i n.
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Ryc. 9. Rezydencja książęca na 
poznańskim grodzie – widok 
od południa, 
rys. O. Antowska-Gorączniak.

Ryc. 10. Rezydencja książęca 
na poznańskim grodzie 
– widok od północnego 
wschodu,
rys. O. Antowska-Gorączniak.
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Taką właśnie strukturę miał gród poznański, gdyż w 2. połowie X wieku książę 
dysponował w nim kamiennym palatium z wyodrębnioną salą recepcyjną, kancela-
rią i skarbcem oraz prywatną kaplicą pałacową (ryc. 9 i 10). Do palatium przylegał 
drewniany budynek pracowni złotniczej, jeden z wyspecjalizowanych warsztatów 
pracujących na potrzeby dworu. Przylegający od wschodu drugi człon grodu zawierał 
w centrum kościół katedralny, otoczony budynkami możnych, pełniących z ramienia 
władcy funkcje militarne i administracyjne. Trzeci w tym zespole – północny człon 
był przypuszczalnie przeznaczony na cele gospodarcze. Natomiast osadę obronną na 
Zagórzu zamieszkiwała grupa ludzi pełniąca funkcje usługowe wobec pozostałych 
jego mieszkańców53. Nie ulega wątpliwości, iż Poznań pełnił w strukturze państwa 
piastowskiego istotną rolę. Był czołowym ośrodkiem w ówczesnym państwie, po-
tężną fortalicją broniącą dostępu do jego wnętrza, rezydencją księcia i jego dworu, 
grodem o funkcjach administracyjnych, gospodarczych i sakralnych (ryc. 11), ważnym 
ogniwem systemu obronnego państwa. 

W 1039 roku Poznań został 
poważnie zniszczony podczas 
najazdu księcia czeskiego Brze-
tysława. Spustoszenia dotknęły 
zwłaszcza północną jego część, 
wraz z kościołem katedralnym. 
Gród został ponownie odbudo-
wany w takich samych zarysach; 
jego wały zostały poszerzone 
i dodatkowo umocnione przez 
dodanie kamiennej ławy. Trady-
cja historyczna, utrwalona w Kro-
nice Polskiej przypisuje odbudo-
wę grodu Kazimierzowi Odnowi-
cielowi wkrótce po opanowaniu 
przezeń Wielkopolski w poł. XI 
wieku, zaś jego żonie Marii – re-
nowację kaplicy zamkowej. Renowacja ta być może wyprzedziła nieco odbudowę ka-
tedry poznańskiej, którą datuje się na czas po połowie XI wieku. Podczas odbudowy 
świątyni w stylu romańskim wykorzystane zostały fundamenty dotychczasowego 
założenia, na których wzniesiono ściany z regularnych ciosów kamiennych. Od stro-
ny zachodniej bryłę budowli zamykała partia z dwoma wieżami, mieszczącymi klat-
kę schodową. Nawę główną dzielił od naw bocznych rząd czworobocznych fi larów 
z granitu i piaskowca. Zarówno ściany, jak i fi lary były pokryte barwnymi tynkami. 
Prezbiterium tej fazy budowlanej rekonstruuje się jako prostokąt zamknięty absydą, 
wydłużony o jedno przęsło w stosunku do pierwotnego układu, któremu na przedłu-
żeniu naw bocznych towarzyszyły dwie kwadratowe kaplice. Podniesiony też został 
o ponad metr poziom użytkowy wnętrza kościoła.

Południowa część wyspy – Zagórze, posiadała także swój kościół pod 
wezwaniem św. Mikołaja. Relikty tego kościoła wciąż czekają na zlokalizowanie 
i zbadanie, co pozwoliłoby na ustalenie czasu jego wzniesienia. Wznosił się zapewne 
w pobliżu dzisiejszej kaplicy Seminarium Duchownego, na co wskazuje lokalizacja 
wczesnośredniowiecznego cmentarzyska przykościelnego. Przypuszcza się, że 
pierwotnie była to budowla drewniana w rodzaju kościoła na grodzie w Kaliszu czy 
na Ostrowie Lednickim.

53  M. Kara, Początki i rozwój wczesnośredniowiecznego ośrodka grodowego…, dz. cyt.

Ryc. 11. Wczesnopiastowski 
gród w Poznaniu 
na przełomie X i XI wieku, 
rys. J. Antowski.



76

Z grodem poznańskim była ściśle powiązana osada handlowa na Śródce 
z kościołem parafi alnym św. Małgorzaty, ufundowanym przed 1231 rokiem. Do-
stawano się doń przez drewniany most na Cybinie, którego budowa – w świetle 
analiz dendrochronologicznych – przypadła na lata 70. X wieku54. Gród w ta-
kiej postaci był zamieszkiwany do połowy XIII wieku przez członków wyższych 
warstw społecznych, zarówno duchownych jak i świeckich, będąc siedzibą bi-
skupstwa poznańskiego i od połowy XII wieku stolicą księstwa dzielnicowego. 
Część starego grodu w okolicach katedry została odnowiona przez księcia jesz-
cze w 1249 roku. Palatium książęce musiało być do tego czasu przez niego użyt-
kowane, ale już w 1251 roku kościół grodowy NMP był pod jurysdykcją biskupią. 
Stopniowe przekazywanie Ostrowa Tumskiego biskupstwu było efektem zało-
żenia miasta na lewym brzegu Warty w 1253 roku. Procesy lokacyjne pociągnęły 
za sobą akcję przenoszenia świeckich mieszkańców książęcego zespołu grodo-
wego w nowe miejsce. Dotychczasowa rezydencja władcy nie była potrzebna 
nowym właścicielom i wkrótce ją niemal całkowicie rozebrano. Dokumenty wy-
stawiane po tym czasie in Poznan in ecclesia beate Marie wskazują, że z wczesno-
piastowskiego zespołu pałacowo-sakralnego ostała się tylko kaplica grodowa. 
Na uwolnionym terenie jego posiadacze budowali potrzebne im pomieszczenia, 
między innymi szkołę katedralną, dom jej rektora i domy kanoników, których relikty 
ujawniane są podczas prac wykopaliskowych. Obwarowania grodu piastowskiego 
wciąż wyznaczały przestrzeń osadniczą biskupiego miasteczka; w XV i początkach 
XVI wieku posadowiono ceglane mury obronne na ich zewnętrznych obrysach55, 
a następnie pruskie fortyfi kacje. Mimo licznych przekształceń i niwelacji terenu dziś 
jeszcze ich przebieg jest czytelny w krzywiznach uliczek poznańskiego Ostrowa 
Tumskiego.

54  P. Pawlak, Relikty wczesnośredniowiecznej przeprawy mostowej na Cybinie w Poznaniu, 
[w:] H. Kóčka-Krenz (red.), Poznań we wczesnym średniowieczu, t. VI, Poznań 2008, s. 29–54.
55  H. Kóčka-Krenz, Odkrycia archeologiczne…, dz. cyt.
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Igor Kraszewski, Przemysław Matusik
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Historyczny

Rys historyczny Ostrowa Tumskiego

Centrum Poznania obecnie kojarzy się przede wszystkim ze Starym Rynkiem, zaś 
mniej zorientowani mieszkańcy czy przybysze wskażą ul. Św. Marcin albo plac 
Wolności jako serce miasta. Tymczasem najstarszym i najmocniej wplątanym 

w wielką historię zalążkiem miasta, jego początkiem i sercem jest wyspa katedralna, 
czyli Ostrów Tumski. Świadomość tego faktu istniała pośród historyków i uczonych 
Wielkopolan, ale swoje naukowe podstawy i właściwą rangę zaczęła zyskiwać 
stosunkowo niedawno. Dopiero prace archeologiczne Józefa Kostrzewskiego, 
rozpoczęte w roku 1938, pozwoliły zrozumieć znaczenie Ostrowa Tumskiego dla 
rozwoju konurbacji poznańskiej, a także rzuciły światło na wygląd i funkcje wyspy 
w najdonioślejszych dziejowo momentach. Ich kontynuacja, dostarczająca ciągle 
bardzo ciekawych znalezisk, wydaje się pierwszorzędnym sposobem na odzyskanie 
przez Ostrów Tumski, Poznań i Rzeczpospolitą ważnych momentów z ich przeszłości.

Wyspa katedralna była początkowo typową łachą rzeczną, których wiele 
utworzyła szeroko rozlana Warta. Nie była to zatem przestrzeń wygodna do 
zasiedlania ze względu na częste zalewanie płaskiego terenu. Wydaje się jednak 
pewne, że mimo lekkiego i przesiąkliwego podłoża wyspa okrzepła i nie rozmywała 
jej każda większa powódź. Miała też inne zalety – była największą z okolicznych łach, 
a oprócz wód Warty od zachodu, była oblana od strony wschodniej wodami Cybiny, 
co gwarantowało trwałość jej podstawowej zalety – obronności. Wreszcie nie możemy 
zapominać, że rzeki w dawnych epokach to wygodne szlaki komunikacyjne, niemal 
„autostrady średniowiecza”, a walory Ostrowa dla podróżników podnosiły wygodne 
brody na Warcie i na Cybinie1.

Najnowsze badania dendrochronologiczne wskazują, że osadnictwo roz-
poczęło się na przyszłym Ostrowie Tumskim późno, choć wcześniej niż dawniej 
sądzono. Pod koniec IX wieku powstały drewniane budynki skupione wokół dwóch 
kilkumetrowych gliniastych wzniesień wyspy – przy dzisiejszym kościele Najświętszej 

1  Zob. T. Bartkowski, Fizjografi a Poznania, [w:] Wł. Błaszczyk (red.), Początki i rozwój Starego 
Miasta w Poznaniu, Warszawa–Poznań 1977, s. 19–35; A. Kaniecki, Dzieje miasta wodą pisane, 
Poznań 2004.
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Rys historyczny Ostrowa Tumskiego

Marii Panny oraz na Zagórzu, na południe od współczesnego seminarium. Nazwa 
miasta wskazuje, że władzę nad nim sprawował gdzieś u początków skądinąd nieznany 
Poznan. Systematyczne badania archeologiczne być może pozwolą stwierdzić, czy 
Poznana należałoby uznać za samodzielnego władcę z końca IX wieku, czy też jedynie 
namiestnika Piastów, rozbudowujących swe grody w latach 40. X wieku. To właśnie 
na te lata datuje się budowę grodu o solidnych, dziesięciometrowych u podstawy 
obwałowaniach, chroniących tak przed napaścią, jak przed powodziami; przed tymi 
ostatnimi broniono się też, systematycznie podnosząc poziom gruntu. Gród prócz 
domostw mieścił magazyny żywności i łaźnię, a wykopane na jego terenie przedmioty 
wskazują, że zamieszkiwała go również zamożniejsza ludność, pewnie związana 
z otoczeniem książąt piastowskich.

Dobrze uchwytny jest kształt Poznania na wyspie tumskiej z czasów Mieszka I, 
czyli w latach 50. i 60. X wieku. Oczywiście dokładna data objęcia rządów przez 
księcia nie jest znana, ale z jego działalnością wiązać można rozbudowę rosnącego 
w znaczenie miejsca. Obwałowano poszerzony gródek książęcy z murowanym 
palacjum i kaplicą, zaś od wschodu wzniesiono kolejny wał, chroniący teren budowy 
katedry. Były to około dziesięciometrowej wysokości umocnienia ziemno-drewniane, 
uważane za najpotężniejsze w ówczesnym państwie Piastów. Jednocześnie zapewne 
podobnymi fortyfi kacjami otaczano największą część miejscowości, od południowej 
strony wyspy, gdzie zamieszkała ludność obsługująca dwór książęcy, od wojów po 
rzemieślników2.

Mieszko I i chrzest Polski

Dyskusja na temat roli Mieszka I oraz jego decyzji przyjęcia chrztu ma już 
swoją własną, obfi tą historię3. Nie ulega wątpliwości, że książę przejął państwo już 
zorganizowane i zapewne wykraczające poza rdzennie piastowskie tereny w kierunku 
Kujaw. Pewne jest, że ekspansja Piastów za czasów tego władcy scaliła większość 
krain w dorzeczu Odry i Wisły pod berłem dynastii z Wielkopolski. Grody centralnej 
ziemi zyskiwały więc na bezpieczeństwie i prestiżu, ale kluczem do zrozumienia 
politycznego geniuszu Mieszka I jest dostrzeżenie jego przejścia z ambicji lokalnego 
wielmoży do horyzontu międzynarodowego. Rezydujący w Poznaniu książę jest 
pierwszym monarchą Polski o formacie europejskim.

Istotną, jeśli nie podstawową rolę odegrały tu zabiegi o małżeństwo 
z chrześcijańską księżniczką oraz przyjęcie nowej wiary przez władcę i jego poddanych. 
Ciąg wydarzeń jest tu niemal zdumiewający – przybycie Dobrawy i jej orszaku w roku 
965, chrzest księcia w 966, nazwanie księcia Polan „przyjacielem cesarza” w roku 967, 
fundacja katedry pod „papieskim” wezwaniem św. Piotra i podporządkowanie jej 
bezpośrednio Rzymowi. Według legendy znanej już Janowi Długoszowi w XV wieku 
papież podarował wówczas Jordanowi miecz św. Piotra, relikwię niezwykłą – „aby 
kościół w Polsce posiadał jawny klejnot, którym mógłby się szczycić”4. Kraj Mieszkowy 
staje się w ciągu paru lat częścią cywilizowanego świata, a dynastia wchodzi do 
wielkiej rodziny europejskich królów i książąt.

2  H. Kóčka-Krenz, Pozycja Poznania w X wieku w źródłach archeologicznych, [w:] tejże, Tu się 
wszystko zaczęło. Rola Poznania w państwie pierwszych Piastów, Poznań 2010, s. 33–60.
3  G. Labuda, Mieszko I, Wrocław 2005.
4  T. Jasiński, Początki organizacji kościelnej w Polsce, [w:] Tu się wszystko zaczęło…, dz. cyt., s. 115.
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Wszystkie te zmiany musiały znaleźć swe odzwierciedlenie w wyglądzie 
piastowskich grodów rezydencjalnych. Badania archeologiczne pozwalają stwierdzić, 
że przygotowania do przebudowy rozpoczęły się w Poznaniu już około 950 roku, 
zatem decyzja księcia nie była gwałtownym zwrotem, lecz długofalową tendencją. 
Powstają wówczas pierwsze budowle kamienne, przyjmujące – na razie w skromnej 
odmianie – zachodnioeuropejskie wzorce protoromańskie. Na Ostrowie Tumskim 
wyrasta dwupiętrowy pałac z kaplicą, w której anonimowi malarze wykonują dekoracje 
ścienne, prawdopodobnie o tematyce maryjnej (wskazują na to przebadane przez 
archeologów relikty tynków). Ta związana już z księżną Dobrawą fundacja pozwala 
określać jej kontynuatorkę, gotycką świątynię Najświętszej Marii Panny na Ostrowie 
Tumskim, najstarszym kościołem w Polsce. Czy tylko w tradycji miejsca, czy także 
w wątkach zanurzonych w ziemi najstarszych murów – na to pytanie odpowiedzieć 
może jedynie dalsza praca archeologów.

Jest wielce prawdopodobne, że w orszaku czeskiej księżniczki przybył do 
Poznania duchowny, Jordan, który miał w 968 roku zostać pierwszym biskupem 
dla ziem polskich. Wprawdzie uważa się, że biskupstwo to miało charakter misyjny, 
ale rezydencja biskupa w Poznaniu zapoczątkowała szereg najdawniejszej sukcesji 
biskupiej w Polsce – żadna inna diecezja nie ma tak odległej metryki5. Jordanowi 
(968–984) i jego następcy Ungerowi (ok. 992–1012) przypadło trudne zadanie 
chrystianizacji kraju. Konieczność zorganizowania młodego Kościoła wyraziła się 
w konkretnych inwestycjach na poznańskim Ostrowie Tumskim, który wówczas dopiero 
zaczyna zasługiwać na swą nazwę, ponieważ na miejscu niedużego baptysterium 
powstaje katedra, czyli tum. Data budowy pierwszej kamiennej katedry jest sporna. 
Wskazuje się na około 1000 rok, ale istnieje też prawdopodobieństwo, że miało to 
miejsce przed tą datą. W jej wnętrzu, pośrodku, umieszczono ołtarz św. Krzyża i dwa 
grobowce, uznane za miejsca pochówku Mieszka I (†992) i Bolesława I Chrobrego 
(†1025). Ostrów Tumski stał się więc pierwszą nekropolią polskiej dynastii6 (ryc. 1).

Wzrost roli Poznania, lokalizacja pałacu i pierw-
szej katedry spowodowały ekspansję demografi czną 
– jeszcze w latach 70–80. X wieku zdecydowano się 
dodać trzeci pierścień wałów, włączając do systemu 
grodowego północną część wyspy. Ten czteroczęścio-
wy – wraz z Zagórzem, dobrze ufortyfi kowany gród 
na dawnej łasze wzbudził respekt cesarza Henryka II, 
który pod Poznaniem właśnie zaniechał dalszego mar-
szu na państwo Bolesława I Chrobrego w 1005 roku. 
Na jego militarną potęgę wskazuje informacja w kro-
nice Galla Anonima, że z okolic poznańskiego grodu 
zaciągał Bolesław 5300 wojów7. O zamożności grodu 
świadczą pozostałości pracowni złotniczej z czasów 
Chrobrego, odkryte przy książęcym palacjum.

5  Tamże, s. 83-116.
6  Stanowisko to dominuje w literaturze, ale wyrażane są również poważne zastrzeżenia, por. 
S. Skibiński, Królewski charakter katedry poznańskiej, [w:] W kręgu katedry, „Kronika Miasta Po-
znania”, z. 1, Poznań 2003, s. 126–154, z głosem polemicznym J. Wiesiołowskiego (s. 155). Także: 
P. Wiszewski, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku), 
Wrocław 2008, s. 471–479.
7  Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. M. Grodecki, oprac. M. Plezia, Wrocław 1996, s. 26 (ks. I, 8).

Ryc. 1 Relikty baptysterium 
z hipotetycznymi 
grobami Mieszka I 
i Bolesława Chrobrego 
– podziemia poznańskiej 
katedry, fot. ze zbiorów 
Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w Poznaniu.
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Książę i biskup. Ostrów Tumski od XI do XIII wieku

Zamożności i obronności grodu poznańskiego cios zadały zawirowania 
polityczne za czasów Mieszka II, kłopoty społeczne – protesty ludności przeciw 
nowym ciężarom nakładanym przez administrację państwową i kościelną (1034) 
– oraz najbardziej z nich niszczący najazd księcia czeskiego Brzetysława. W latach 
1038–1039 Czesi spustoszyli Wielkopolskę, niszcząc do tego stopnia nawet kamienną 
zabudowę Ostrowa Tumskiego, że w ruinach katedry zagnieździły się dzikie zwierzęta. 
Dopiero powrót Kazimierza I Odnowiciela (1016–1058) pozwolił na odbudowę, przy 
czym specjalną rolę miała odegrać jego żona, Dobronega Maria (1012–1087), która 
zatroszczyła się o dawną kaplicę Dobrawy w palacjum. Dłużej, na drugą połowę 
XI wieku przeciągnęło się odbudowywanie katedry, już w stylu romańskim – także 
dlatego, że postanowiono ją powiększyć i przydano okazalszą, dwuwieżową fasadę. 
Biskupstwo poznańskie miało specjalny charakter diecezji niepodlegającej metropolii 
gnieźnieńskiej i zależnej jedynie od Stolicy Apostolskiej prawdopodobnie aż do 1075 
roku, kiedy legat papieski zlikwidował tę odrębność i na osiem wieków uczynił Poznań 
sufraganią Gniezna.

Przesunięcie się centrum władzy Piastów na południowy wschód przyniosło 
może zahamowanie monarszych inwestycji w Poznaniu, ale nie stagnację. Wyspa 
poznańska, gdzie wciąż rezydowali biskupi, gdzie powstała kapituła i szkoła katedralna, 
była nadal miejscem rezydencjalnym Piastów, zaś od czasu rozbicia dzielnicowego 
(1138) gościła częściej własnych książąt, tyle, że mniej potężnych niż ich dziadowie. 
Gałąź wielkopolską Piastów zapoczątkował syn Bolesława III Krzywoustego, Mieszko 
III Stary (1126/1127–1202). Nie obyło się przy tym bez walk, kiedy wyspę poznańską 
zaatakowały wojska księcia-seniora Władysława II (1105–1159) – wówczas to z wieży 
położonej na Zagórzu dostrzeżono nieprzyjaciela i szarpiąc z dwóch stron – pokonano 
(1146). Nasi Piastowie potrafi li nie tylko bronić grodu, ale też starali się o jego rozwój 
– na czasy Mieszka III datuje się podniesienie dawnej kaplicy zamkowej NMP do rangi 
kolegiaty, której kanclerze pełnili funkcje kanclerzy książęcych i królewskich8.

Położone w południowej części Ostrowa Zagórze było już tak ludne, że zyskało 
na początku XII wieku własny kościół parafi alny pod wezwaniem św. Mikołaja, rozebrany 
w 1805 roku; to na jego wieży lub na sąsiedniej wieży wałowej wywieszano tarcze 
sygnałowe podczas walk z Władysławem II. Wzrost liczby mieszkańców spowodował, 
że w końcu dawny gród nie był w stanie ich pomieścić i zaczęły wyrastać osady po obu 
stronach Warty i Cybiny: Śródka, Komandoria, Św. Wojciech, Św. Gotard, Św. Marcin9. 
Również dla dworu książęcego, coraz bardziej wyrafi nowanego i rojnego, dawny pałac 
stawał się zbyt ciasny i skromny. Nowe wzorce obronnych i wygodnych zamków nie 
bardzo dawały się zastosować do nisko położonych, wilgotnych zabudowań tuż przy 
brzegu Warty. A książęta tacy jak Przemysł I postrzegali swą władzę w kategoriach 
rozwijającej się kultury rycerskiej i lubili się przedstawiać jako pogromcy bestii, jedni 
z rycerzy Okrągłego Stołu, nowi Lanceloci (pieczęć Przemysła I z 1247 roku)10.

8  J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. II, Archidiecezja poznańska w granicach historycz-
nych i jej ustrój, Poznań 1964, s. 590–593.
9 Zob. S. Zajchowska, Rozwój sieci osadniczej Poznania i najbliższego zaplecza w średniowieczu, 
[w:] W. Błaszczyk (red.), Początki i rozwój Starego Miasta w Poznaniu, Warszawa–Poznań 1977, 
s. 37–65.
10 J. Wiesiołowski, Przemysł-Lancelot, czyli Strażnica Radości nad Wartą, [w:] Nasi Piastowie, 
„Kronika Miasta Poznania”, z. 2, Poznań 1995, s. 123–135.
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Władza biskupia, w myśl nowych prądów reformy kościelnej, starała się uwolnić 
od dominacji świeckiej, szczególnie co do obsady katedry, dotąd dokonywanej 
przez nominację książęcą. Starania te uwieńczone zostały sukcesem i w roku 1211 
kapituła przeprowadziła pierwszą elekcję biskupa poznańskiego, Pawła (†1242). Nie 
przeszkadzało to oczywiście wykorzystywaniu tumu podczas ważnych uroczystości 
dynastycznych i państwowych. W katedrze odbył się pod koniec 1249 roku szumny 
ślub córki Władysława Odonica, Salomei Wielkopolskiej, z przedstawicielem Piastów 
śląskich, Konradem I z Głogowa, zaś trzy lata później Przemysł I dokonał pasowania 
szwagra na rycerza11. Konieczność naprawy murów stała się okazją do całkowitej 
przebudowy prezbiterium katedralnego w latach 1243/1244–1262, przy czym 
charakterystyczne, że inicjatorem był tu nie panujący, lecz biskup. Kulturalna rola 
Kościoła jest tu nie do przecenienia – to na Ostrowie Tumskim Poznań miał swoją 
pierwszą bibliotekę, o której wzmianki dochowały się już z czasów biskupa Bogufała II 
(1242–1253). Odbywający się w katedrze za tegoż biskupa pierwszy synod diecezjalny 
(1252) nałożył między innymi ekskomunikę na wszystkich Wielkopolan, żyjących 
w jawnym konkubinacie12.

Rozwój społeczno-polityczny dzielnicy poznańskiej spowodował, że w XIII 
wieku Ostrów Tumski stał się za ciasny dla dwóch prężnych, zamożnych i skłonnych do 
mecenasowania ośrodków władzy. Książę i biskup musieli dokonać nowego podziału 
przestrzeni wewnątrz i wokół dawnego grodu, aby móc realizować swe zadania 
i ambicje. Okazją i formą tego podziału stała się lokacja miasta.

Rola Ostrowa Tumskiego po lokacji miasta 
na lewym brzegu Warty. Miasto biskupie

Z początku plany lokacyjne książąt z wielkopolskiej linii Piastów skupiały 
się na należącej do nich i przedzielonej od Ostrowa Tumskiego jedynie korytem 
Cybiny Śródce. Niepowodzenie tego przedsięwzięcia skłoniło książąt Przemysła I 
oraz Bolesława Pobożnego do przeniesienia akcji na lewy brzeg rzeki, gdzie spory 
wzgórek obiecywał dogodne miejsce na zamek, zaś rozległość terenu pozwalała 
wytyczyć nowoczesną sieć ulic i zabudowy. Tereny te należały po części do 
biskupstwa i kapituły, dlatego w 1244 roku dokonano zamiany – katedrze przyznano 
kościół św. Wojciecha, zaś książętom przekazano osadę św. Gotarda, gdzie ci umieścili 
dominikanów. Wkrótce biskup i kapituła ustąpili księciu dalsze tereny św. Marcina 
i św. Wojciecha, mające posłużyć lokacji, dokonanej w 1253 roku13. W roku 1288 
Przemysł II przekazał katedrze „Stary Poznań”, czyli Śródkę. W drugiej połowie XIII 
wieku na własność Kościoła przeszło też dawne palacjum piastowskie. Niemniej 
dostojna przeszłość wyspy powodowała, iż kontynuowano tradycję pochówków 
książęcych, a nawet królewskich (Przemysł II), celebrowano też ważne uroczystości 
państwowe – ślub Kazimierza III Wielkiego z Adelajdą Heską i koronacja królowej, 
jedyna poznańska koronacja, odbyły się w katedrze jesienią 1341 roku.

Ostrów Tumski stał się wszelako przede wszystkim dzielnicą kościelną, 
którą w jakimś stopniu pozostaje po dziś dzień. Należy zaznaczyć, że większość 
terenów na samej wyspie przypadła kapitule, nie biskupowi, który początkowo 

11  B. Nowacki, Przemysł I, Poznań 2003, s. 144–145.
12  J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. II, dz. cyt., s. 248.
13  B. Nowacki, dz. cyt., s. 160–170.
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posiadał jedynie plac przed katedrą oraz działkę mieszkalną na terenie obecnego 
pałacu arcybiskupiego. O pierwotnej siedzibie biskupiej nie wiadomo prawie 
nic, natomiast krótko przed 1404 rokiem biskup Wojciech Jastrzębiec postawił 
nową rezydencję, którą słynny Jan Lubrański przyozdobił malowidłami pędzla 
Stanisława Skórki, przedstawiającymi między innymi poczet biskupów poznańskich. 
Po licznych remontach pałac doczekał barokowego wystroju projektu Pompejusza 
Ferrariego, za episkopatu Jana Joachima Tarły (1723–1732), lecz okazały gmach 
zeszpeciła fi nansowana przez rząd zaborczy przebudowa w latach dwudziestych 
i trzydziestych XIX wieku (zachowała się galowa sień)14.

Około roku 1430 dawną kaplicę zamkową rozebrano i wybudowano na 
tym miejscu wysoki i elegancki gotycki kościół kolegiacki, poświęcony w 1448 
roku. Artystyczny smak biskupów wyrażał się także sprowadzaniem na Ostrów 
Tumski znakomitych dzieł sztuki – około 1460 roku Andrzej Bniński zamówił we 
Flandrii pierwszą z całej serii brązowych płyt nagrobnych, które później realizował 
słynny warsztat Vischerów w Norymberdze, odlewając kanonikowi Bernardowi 
Lubrańskiemu arcydzieło zapowiadające już renesans (1499)15. Wspaniałą realizacją 
dojrzałego renesansu jest dzieło „polskiego Praksytelesa” Jana Michałowicza 
z Urzędowa, nagrobek Benedykta Izdbieńskiego (1488–1553), ustawiony w katedrze 
ok. 1563 roku16.

W roku 1477 kościół św. Mikołaja stał się kolegiatą, już drugą na wyspie, która 
w ten sposób liczyła aż trzy kapituły, z najważniejszą, katedralną na czele. Czyniło 
to z tego niewielkiego terenu miejsce rezydencji i spotkań wielu wykształconych 
duchownych, centrum intelektualne całego miasta. Niesłychanie rangę Ostrowa 
Tumskiego w tej dziedzinie podniosła fundacja słynnej biskupiej Akademii 
Lubrańskiego  w roku 1519, w północno-zachodniej części wyspy, nad brzegiem 
Warty17. Ta pierwsza w Rzeczypospolitej szkoła o profi lu humanistycznym, czyli 
z poszerzonym programem lektur starożytnych, a zwłaszcza Greków, do tego 
prowadzona przez humanistów tej miary, co Krzysztof Hegendorfer (1529–1530 
i 1532–1535) czy Benedykt Herbest (1563–1568), była tak poważną konkurencją dla 
Akademii Krakowskiej, że ta czyniła wszystko, aby zablokować rozrost poznańskiej 
placówki. Niestety, z powodzeniem. Do wychowanków Lubranscianum zaliczają 
się znany lekarz Józef Struś czy wybitny poeta Klemens Janicki. Upadającą szkołę 
podźwignął biskup pomocniczy diecezji włocławskiej, Jan Rozdrażewski (†1609), 
zastrzegając jednak nominacje profesorskie dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W nowym kształcie Akademia pełniła zarazem funkcję seminarium diecezjalnego, 
aż do swej kasaty przez Komisję Edukacji Narodowej w 1780 roku. Prowadzenie 
seminarium podjęli wówczas na Ostrowie Tumskim księża misjonarze (1781–1835)18.

Działalność Jana Lubrańskiego (1456–1520), biskupa poznańskiego przez 
ponad dwadzieścia lat (od 1499 roku) stanowi osobną epokę w dziejach Ostrowa 

14  R. Linette, Pałac arcybiskupi na Ostrowie Tumskim, [w:] W kręgu katedry, dz. cyt., s. 389–411.
15  Sz. Dettloff , Trzy najstarsze brązy nagrobne w katedrze poznańskiej, [w:] Szczęsny Dettloff  o sztu-
ce i zabytkach Poznania. Wybór studiów i artykułów z lat 1916–1947, Poznań 2011, s. 53–63.
16 H. Kozakiewiczowa, Renesans w Polsce. Jan Michałowicz z Urzędowa, Warszawa 1983, s. 5–14; 
R. Plebański, Renesansowe memoria biskupów poznańskich, [w:] W kręgu katedry, dz. cyt., s. 222–225.
17 J. Skuratowicz, Akademia Lubrańskiego. Pomnik wielkopolskiej kultury i nauki, Poznań 2007.
18 Zob. D. Żołądź-Strzelczyk, Szkoły w Wielkopolsce. Od średniowiecznych początków do reform 
Komisji Edukacji Narodowej, Poznań 2010, s. 42–65; J. Nowacki, L. Piechnik, W. Hozakowski, Dzieje 
Seminarium Duchownego w Poznaniu w latach 1564–1939, Poznań 2006. 
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Tumskiego, Poznania i Wielkopolski, tak zasłużonym i przewidującym mecenasem 
okazał się ten zdolny, wykształcony w Polsce i we Włoszech humanista19. Z Ostrowa 
Tumskiego uczynił prawdziwe miasto, wznosząc mury i baszty oraz wieże bramne, kładąc 
bruki i kanalizację, stawiając nowe zwieńczenia wież katedralnych, dom psałterzystów 
i budynek Akademii. Spośród jego następców żaden już nie wyróżniał się taką energią 
i rozmysłem, choć byli wśród nich ludzie wybitnych zasług i głośnych nazwisk. 
Warto przypomnieć choćby biskupa Wawrzyńca Goślickiego (ok. 1530–1607), autora 
znakomitego traktatu politycznego De optimo senatore – O senatorze doskonałym, 
wydanego w 1568 roku w Wenecji20.

Na katedrę poznańską trafi li przedstawiciele największych rodów Rzeczy-
pospolitej. Zasiadało na niej aż dwóch książąt Czartoryskich, trzech Tarłów, nadto 
reprezentanci rodzimej magnaterii i możnej szlachty – Opalińscy, Czarnkowscy, 
Kościeleccy czy Szołdrscy21. Niestety, od połowy XVII wieku, od czasów biskupa 
Stefana Wierzbowskiego (1663–1687) coraz częściej przebywali oni na dworze 
w Warszawie, która wprawdzie aż po rozbiory należała do diecezji poznańskiej, lecz 
była o kilkanaście dni drogi oddalona od swej stolicy. Przedłużające się nieobecności 
powodowały utrudnienia w administrowaniu biskupstwem, które coraz bardziej 
obciążało kapitułę.

Wielką bolączką Ostrowa Tumskiego stały się nieszczęścia, będące udziałem 
całej Rzeczypospolitej od czasów Jana II Kazimierza (1648–1668). W lipcu 1655 roku 
po raz pierwszy od wielu wieków nieprzyjacielskie wojska wtargnęły na wyspę 
katedralną, a ich pobyt znaczyły rabunki i mordy – zginęli także niektórzy kanonicy, 
zaś katedrę sprofanowano22. Energią około restauracji budynków tumskich 
odznaczył się biskup Mikołaj Święcicki († 1707), uwięziony jednak przez 
Augusta II za popieranie Stanisława Leszczyńskiego. Przebudowa katedry 
zakończona została w roku 1729, przy czym fasadzie nadano barokowe 
kształty, które znamy obecnie, nieco tylko zmodyfi kowane. Konieczność 
generalnego remontu świątyni okazała się w pełni wiosną 1755 roku, 
kiedy obawiając się runięcia sklepień, odwołano wszelkie nabożeństwa, 
a przejęty losem zagrożonych pamiątek historycznych prefekt seminarium 
Stanisław Patelski spisał inskrypcje katedralne, by przetrwała pamięć 
o nich, jeśli same w gruz się obrócą.

Wysiłkowi budowlanemu i fi nansowemu kapituły oraz biskupa 
Teodora ks. Czartoryskiego (1704–1768) sprzeciwiały się klęski pogodowe 
i polityczne – z końcem lat pięćdziesiątych zabudowania Ostrowa 
Tumskiego obsiedli żołnierze rosyjscy, pilnujący interesów carowej 
w Polsce. W środę, 30 września 1772 roku – w roku pierwszego rozbioru – 
ledwie odrestaurowana katedra spłonęła, zaś w trakcie odbudowy runęła 
południowa wieża (1790). Prezbiterium zyskało jednak w latach 1776–1783 
wspaniały barokowy ołtarz główny, autorstwa poznańskiego rzeźbiarza 
Augustyna Schöpsa (ryc. 2), nierozważnie rozebrany po 1945 roku. Mimo 
wykończenia części prac oraz wyasygnowania przez kapitułę i biskupów 
ponad pół miliona złotych, potrzeby były wciąż ogromne, a dotyczyły 

19  Zob. Jan Lubrański i jego dzieło, „Kronika Miasta Poznania”, z. 2, Poznań 1999.
20  T. Bałuk–Ulewiczowa, Światowe reperkusje De optimo senatore Wawrzyńca Goślickiego, 
[w:] Prawnicy, „Kronika Miasta Poznania”, z. 3, Poznań 2008, s. 50–64.
21  J. Wiesiołowski (oprac.), Katalogi biskupów poznańskich, Poznań 2004.
22  Z. Boras, L. Trzeciakowski, W dawnym Poznaniu, Poznań 1969, s. 163–165.

Ryc. 2. Barokowy ołtarz 
główny autorstwa 
Augustyna Schöpsa, zdjęcie 
z roku 1924, fot. ze zbiorów 
Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w Poznaniu.
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przecież nie tylko katedry. Najstarsza świątynia w Polsce, kolegiata Najświętszej Marii 
Panny groziła zawaleniem, jeszcze gorszy był stan sąsiedniej kolegiaty św. Mikołaja 
na Zagórzu. Kres możliwościom fi nansowym diecezji położyła konfi skata dóbr 
kościelnych, przeprowadzona przez pruskiego zaborcę w latach 1796–179823. Odtąd 
główny wpływ na kształt dawnej piastowskiej stolicy będzie mieć obca, nieprzyjazna 
i polskości, i katolicyzmowi ręka.

Ostrów Tumski w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej

Po wkroczeniu wojsk pruskich do Poznania w styczniu 1793 roku mogło 
się zrazu wydawać, że Ostrów Tumski pozostanie swoistą – kościelną i polską 
– enklawą, której nie dotkną nowe zaborcze porządki. Rychło miało się to 
zmienić: w 1800 roku Ostrów Tumski został formalnie włączony do Poznania, 
co trzydzieści lat później unaoczniły w jego krajobrazie pruskie obwarowa-
nia, w tym i Śluza Tumska, będące częścią otaczających miasto fortyfi kacji24. 
Integracji biskupiej wyspy z lewobrzeżnym Poznaniem dopełniło doprowa-
dzenie tu linii tramwajowej w 1880 roku. Jednak to inne zjawiska zadecydowały 
o nadaniu poznańskiemu Ostrowowi Tumskiemu wysokiej rangi na kościel-
nej i narodowej mapie wieku XIX. Po pierwsze wiązało się to z intensyfi kacją 
wrażliwości historycznej w zaborczej rzeczywistości pierwszej połowy XIX 
wieku. Przejawem tego była podjęta przez arcybiskupa Teofi la Wolickiego 
(1768–1829) i przede wszystkim Edwarda Raczyńskiego (1786–1845) nie-
zmiernie ambitna próba uczynienia z poznańskiej katedry – miejsca spo-
czynku pierwszych władców Polski – narodowego sanktuarium. Efektem 
tych działań, wielkiej społecznej mobilizacji i osobistego wysiłku koncep-
cyjnego i fi nansowego Raczyńskiego, było powstanie Kaplicy Królewskiej 
(1841), zwanej niekiedy „Złotą”, w poznańskiej katedrze, jednego z najlep-
szych w skali europejskiej przykładów historyzującej sztuki sakralnej pierw-
szej połowy XIX wieku25 (ryc. 3). 

W tamtych czasach z rozmaitych względów plan uczynienia z katedry i ka-
plicy jednego z centralnych miejsc symbolicznych Polaków nie powiódł się, przez 
długie dziesięciolecia nie doceniano też historyzującej sztuki XIX wieku. Być może 
więc dopiero dziś Kaplica Królewska ma szansę stać się symbolem odsyłającym nas 
z jednej strony ku początkom chrześcijaństwa i państwa polskiego, z drugiej – ku 
czasom XIX-wiecznego przełomu, formowania nowoczesnej polskiej wspólnoty na-
rodowej. A prócz tego pozostaje ona unikalnym przykładem europejskiego hory-
zontu estetycznego epoki powiedeńskiej.

Drugie, istotniejsze dla podniesienia rangi Ostrowa Tumskiego zjawisko, wią-
zało się z przemianami kościelnymi doby porozbiorowej. Wkrótce bowiem po trze-

23  J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. I, Poznań 1959, s. 137–163.
24  Z. Pilarczyk, W. Gostyński, Ostrów Tumski – od piastowskiego grodu do pruskiej twierdzy, 
[w:] Fortyfi kacje Ostrowa Tumskiego. Funkcje obronne i turystyczne, Poznań 2009, s. 4–32; J. Bie-
siadka, A. Gawlak, S. Kucharski, M. Wojciechowski, Twierdza Poznań. O fortyfi kacjach miasta 
Poznania w XIX i XX wieku, Poznań 2006.
25  Z. Ostrowska-Kębłowska, Kaplica królów polskich. Dzieje Kaplicy Królów Polskich, czyli Złotej, 
w katedrze poznańskiej, Poznań 1997; J. Jarzewicz, Edward Raczyński jako twórca i badacz sztu-
ki, [w:] Poznaj Raczyńskich, Poznań 2010, s. 7–16; A. Wojtkowski, Edward Raczyński. 1786–1845, 
[w:] W. Jakóbczyk (red.), Wielkopolanie XIX wieku, t. I, Poznań 1966, s. 11–39.

Rys historyczny Ostrowa Tumskiego

Ryc. 3. Kopuła w Złotej 
Kaplicy z przedstawieniem 
Pantokratora oraz 
dwudziestu polskich 
świętych i błogosławionych, 
fot. ze zbiorów Miejskiego 
Konserwatora Zabytków 
w Poznaniu.
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cim rozbiorze należący dotąd do diecezji poznańskiej archidiakonat warszawski prze-
kształcony został w samodzielną diecezję (1797). Biskupi poznańscy, a jako pierwszy 
Ignacy Raczyński (1741–1823), porzucili więc Warszawę i znów zaczęli rezydować 
w Poznaniu na Ostrowie Tumskim. Wzrostowi ich znaczenia sprzyjała też nowa orga-
nizacja Kościoła w państwie pruskim, ustanowiona bullą De salute animarum z 1821 
roku. Podnosiła ona biskupstwo poznańskie do rangi archidiecezji, którą łączyła unią 
personalną z metropolią gnieźnieńską26. W tym związku silniejszą pozycję miał Po-
znań, który stał się tym samym – aż do 1946 roku – siedzibą metropolitów gnieźnień-
skich i poznańskich, prymasów Polski, poznańska katedra zyskała zaś rangę – co godzi 
się przypomnieć – nekropolii prymasowskiej.

Arcybiskupi gnieźnieńscy i poznańscy w XIX wieku byli niekwestionowany-
mi przywódcami religijnymi i reprezentantami narodowymi społeczności polskiej 
w Wielkim Księstwie Poznańskim: nieprzypadkowo w 1848 roku na czele udającej się 
do Berlina deputacji, mającej przedstawić królowi pruskiemu polskie postulaty, stanął 
arcybiskup Leon Przyłuski (1789–1865)27. Ostrów Tumski był więc nie tylko miejscem 
administracji kościelnej, ale zyskiwał rangę ważnego bastionu polskiej narodowości. 
Tak również był traktowany przez stronę niemiecką, dla której w topografi i ówczes-
nego Poznania stanowił polski biegun, kontrastujący z biegunem niemieckim wyzna-
czanym najpierw przez plac Wilhelmowski, a w początkach XX wieku przez tak zwaną 
Dzielnicę Cesarską z zamkiem. Tu zbiegały się nici rozmaitych przedsięwzięć o charak-
terze kościelnym i narodowym, choćby aktywności arcybiskupa Floriana Stablewskie-
go (1841–1906), niestrudzonego propagatora programu chrześcijańsko-społecznego, 
tak charakterystycznego dla dzielnicy poznańskiej.

Ostrów Tumski był również scenerią dramatycznych wydarzeń, dwóch areszto-
wań arcybiskupów gnieźnieńskich i poznańskich: pierwszego – Marcina Dunina, w nocy 
2 listopada 1839, co było szczytowym punktem sporu o małżeństwa mieszane, i drugie-
go – Mieczysława Halki Ledóchowskiego, 3 lutego 1874 roku, co z kolei uznać trzeba za 
najbardziej drastyczny przejaw polityki kulturkampfu. Ranga Ostrowa Tumskiego nie 
malała także po odzyskaniu niepodległości: jako siedziba Prymasa Polski odgrywał on 
istotną rolę nie tylko na religijnej, ale i politycznej mapie ówczesnej Rzeczpospolitej. 
Wiązało się to również z tym, iż ówczesny Poznań był w ogóle najprężniejszym cen-
trum polskiego życia katolickiego, co przejawiało się choćby w aktywności wydawni-
czej (Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha), czy prężnych, bo mających silne zaplecze 
społeczne organizacjach z Akcją Katolicką na czele.

Ostrów Tumski po II wojnie światowej

II wojna światowa zburzyła ten stan rzeczy. W 1943 roku z Ostrowa Tumskie-
go usunięto kierującego Kościołem w okupowanej Wielkopolsce biskupa Walentego 
Dymka (1888–1956), który stał się symbolem niezłomnego trwania w oporze wobec 
hitlerowskiej władzy. Katedra zamieniona na magazyn stała się ofi arą barbarzyńskie-
go przekształcania Kraju Warty w nazistowski, bezreligijny „Mustergau”. Obrazu znisz-
czenia dopełniły walki o Poznań w początkach 1945 roku, w czasie których katedra 
spłonęła, co uznać trzeba za koniec pewnej epoki.

26  J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. II, dz. cyt., s. 5, 114–115.
27  J. Kozłowski, Poznańska Wiosna Ludów 1846–1848, [w:] Wiosna Ludów, „Kronika Miasta Pozna-
nia”, z. 1, Poznań 2008, s. 49.
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Powojenna odbudowa oznaczać miała nowy początek (ryc. 4). Zniszczona ka-
tedra nie wróciła do swego dawnego kształtu. Wyrazem ducha czasów było dzieło jej 
regotyzacji, kontrowersyjne z punktu widzenia piszącego te słowa, ale w zamierzeniu 
jego realizatorów mające oznaczać powrót do pierwotnych średniowiecznych kształ-
tów, odsyłających do początków państwa i Kościoła28. Konsekracja katedry odbyła się 
w brzemiennym w wydarzenia 28 czerwca 1956 roku, wtedy właśnie, gdy na ulicach 
Poznania wystąpiono przeciw komunistycznej władzy o „wolność i chleb”. Dziesięć lat 
później, 16 i 17 kwietnia 1966 roku, to właśnie Ostrów Tumski stał się scenerią wielkiej 
kościelno-narodowej demonstracji związanej z poznańskimi obchodami milenijnymi, 
w których wzięli udział Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński i metropoli-
ta krakowski, kardynał Karol Wojtyła. Między Czerwcem 1956 a okresem „Solidarno-
ści” była to największa demonstracja sprzeciwu wobec reżimu komunistycznego. Do 
tych wydarzeń nawiązywał w trakcie swych pobytów w Poznaniu 20 czerwca 1983 
i 3 czerwca 1997 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II. Komunistyczna władza zapisała się 
w dziejach Ostrowa Tumskiego jak najgorzej, a to z powodu ciążących na nim do dziś 
przekształceń tkanki miejskiej w tej części Poznania. W latach 60. dokonano z jednej 
strony bezmyślnej zmiany koryta Warty, z drugiej przecięto Ostrów Tumski, a z nim 
i północną część Starego Miasta ze wzgórzem Świętego Wojciecha, dwupasmową 
trasą warszawską. Ten akt urbanistycznego barbarzyństwa, podjęty nie bez antykoś-
cielnych podtekstów, całkowicie zburzył tradycyjny układ miejski dawnego Poznania, 
wykreował trudne do zagospodarowania przestrzenie, a sam Ostrów Tumski odciął 
i sztucznie wyizolował z pozostałej części Starego Miasta29. Ten stan rzeczy powinien 
się zmienić, zaś jednym z ważnych czynników może być Centrum Historii Ostrowa 
Tumskiego, istotny punkt na Trakcie Królewsko-Cesarskim, określający w poważnym 
stopniu strukturę historycznej eksploracji Poznania.

28  J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. I, dz. cyt., s. 169–208.
29  P. Marciniak, Doświadczenia modernizmu. Architektura i urbanistyka Poznania w czasach PRL, 
Poznań 2010, s. 94–97.

Rys historyczny Ostrowa Tumskiego

Ryc. 4. Katedra poznańska, 
1956 rok, fot. ze zbiorów 
Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w Poznaniu.
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Beata Gromadzka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Jakim językiem mówili dawni mieszkańcy 
grodu Mieszka I na Ostrowie Tumskim?

Odpowiedź na to pytanie tylko z pozoru jest łatwa. Współczesny język polski 
bardzo różni się od polszczyzny czasów Mieszka I, a przecież ślady osadnictwa 
na Ostrowie Tumskich sięgają jeszcze dalej w przeszłość. W jakim języku mó-

wili budowniczowie pierwszego grodu nad Wartą w VIII wieku n.e., a jak porozumie-
wali się najdawniejsi mieszkańcy tych terenów w VI wieku? A jeszcze wcześniej, przed 
naszą erą, wtedy, kiedy przemierzały te tereny grupy koczowników?

Te pytania pozwalają nam dotknąć niezwykłego tematu powstania języka pol-
skiego. Badacze historii polszczyzny i poszukiwacze jej źródeł skazani są na domysły 
i fragmentaryczne ślady, ponieważ początkowe stadia rozwoju języka dotyczą okresu 
przedpiśmiennego.

Język, obok kultury materialnej, jest jednym z najważniejszych czynników kon-
stytuujących etnos, czyli grupę etniczną. Zatem w momencie, kiedy wspólnota zaczy-
na posługiwać się jednym, w miarę jednolitym językiem, możemy mówić o począt-
kach narodu. Rozwój języka jest wszakże procesem długotrwałym i wiąże się z kształ-
towaniem się społeczności, a ta na terenach polskich zaczęła powstawać w drugiej 
połowie IX wieku za sprawą Polan; pod koniec X wieku natomiast, dzięki ambicjom 
Mieszka I i w konsekwencji jego dalekowzrocznych decyzji politycznych, powstało 
państwo polskie.

Ten moment jest początkiem narodu, a jednocześnie ostatecznym końcem 
wspólnoty słowiańskiej, która powstała z rozpadu zespołu prasłowiańskiego. Kim 
byli przodkowie Słowian? Na to pytanie nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć. 
W archeologii i językoznawstwie historycznym ścierają się dwie tendencje. Jedna 
mówi o tym, że w dorzeczu Wisły i Odry osiadły tryb życia prowadziły pradawne sło-
wiańskie grupy plemienne, druga, że tereny zajęły plemiona koczownicze, które przy-
wędrowały znad Dniepru lub znad Dunaju. Nie jest też pewne, czy rozprzestrzenianie 
się języka prasłowiańskiego nastąpiło dzięki podbojom czy też zgodnie z teorią fali, 
czyli powolnego rozpowszechniania się kultury rolniczej na terenach europejskich 
około VI wieku n.e.
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„Kraj to wprawdzie bardzo lesisty, ale niemało przecież obfi tuje w złoto i sre-
bro, chleb i mięsiwo, w ryby i miód”1. Pisał o początkach państwa polskiego, korzy-
stając zapewne z ustnych przekazów i wcześniejszych kronik, Anonim zwany Gallem 
w Kronice polskiej. Na takim terenie zapewne trudno było o wspólnotę państwową. 
Książę, wraz ze swoją drużyną, wędrował z miejsca na miejsce, pobierając daniny, 
rozsądzając spory, zakładając grody. Jednym z nich był zapewne gród na wyspie 
w dorzeczu Warty i Cybiny.

Mieszkańców dorzecza Warty, Obry i Prosny, czyli późniejszej Wielkopolski, na-
zywano Polanami, co oznacza mieszkańców krainy, w której przeważają pola upraw-
ne. Ważną rolę w rozwoju państwowości odegrały grody stanowiące centra admini-
stracyjne i kulturowe, były to Kruszwica nad Gopłem, później Gniezno, Ostrów2 na 
Jeziorze Lednickim i gród na Ostrowie Tumskim. Od nazwy mieszkańców plemienia 
utworzono nazwę „Polska Ziemia” (polna, bogata w ziemie uprawne, pola), która zo-
stała skrócona do Polska. Od tej nazwy powstała Wielkopolska, czyli starsza Polska lub 
główna Polska. Poczucie wspólnoty przypieczętowało użycie w Żywocie św. Wojciecha 
z X i XI wieku nazwy dla wszystkich plemion państwa polskiego w odniesieniu do 
Bolesława Chrobrego dux Palaniorum.

Powstanie państwa polskiego wpłynęło na kształtowanie się języka, bowiem 
tereny objęte granicami stanowiły coraz bardziej jednolity organizm, a wspólny język 
stał się ważnym elementem scalającym i kształtującym tożsamość narodową. Dru-
gim faktem dziejowym, który wpłynął na formowanie się polszczyzny, było przyjęcie 
chrześcijaństwa, czyli chrzest Mieszka I i jego otoczenia. Ważnym krokiem w drodze 
do uformowania się języka polskiego stało się utworzenie biskupstwa polskiego 
w Poznaniu. Ustanowienie prowincji kościelnej było posunięciem dalekowzrocznym, 
stworzyło między innymi podstawę do przyjęcia pisma w jego obecnym kształcie, 
czyli alfabetu łacińskiego. Zapoczątkowało też okres panowania łaciny jako ofi cjalne-
go języka kultury chrześcijańskiej w jej rzymskim wariancie.

Mieszkańcy ziem polskich nie posługiwali się powszechnie łaciną, narodziła się 
zatem potrzeba rozwoju polszczyzny jako języka pomocniczego. Języka, w którym 
można odmawiać modlitwy, śpiewać pieśni religijne, wygłaszać kazania zrozumiałe 
dla ogółu. Polszczyzna służyła też w sprawach administracyjnych, po polsku spisywa-
no na przykład zeznania sądowe (tzw. roty). Szczególnie te ostatnie są dowodem na 
to, jak mówili na co dzień dawni Polacy3:

Jako to świadczę, jako Wojciech nie ukradł Michałowi świń ani ich użytka ma4.
Jako to świadczę, jako Staszek szedł precz, nie uczyniw ksieniej uprawizny5.

Jak zatem mówili pierwsi Polacy, zwani Polanami? Sporo odziedziczyli po 
okresie prasłowiańszczyzny, w której znano zjawisko długości samogłosek i spół-
głosek. Niektóre z nich były długo wymawiane, np: i, ę, a, u, y, inne krótko, np.: e lub 
o, a jeszcze inne półkrótko, czyli o połowę krócej niż krótkie, były to tzw. jery: ь,ъ. 

1  Gall Anonim, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, Wrocław 1989, s. 11.
2  „Ostrów” to po prostu „wyspa”.
3  Roty przysiąg sądowych pochodzą z XIV wieku.
4  Cyt za: B. Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, Wrocław 1999, s. 66.
5  W. Taszycki (oprac.), Najdawniejsze zabytki języka polskiego, Wrocław 1975, s. 85.

Jakim językiem mówili dawni mieszkańcy grodu Mieszka I 
na Ostrowie Tumskim?
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W toku rozwoju języka intonacja i długość samogłosek i spółgłosek ulegała ujedno-
liceniu, a część z nich zanikła. Taki los spotkał spółgłoski miękką i twardą ŕ i r, która 
zachowała się na przykład w języku czeskim krk (kark) lub prst (palec), staropolskie 
parst. Ślad tego staropolskiego słowa oznaczającego palec przetrwał w słowie na-
parstek.

Miękka spółgłoska ŕ w niektórych pozycjach w wyrazie zamieniła się w irz, stąd 
staropolskie wyrazy: cirzpieć, sirzp, wirzba, wirzch, które na kolejnych etapach rozwoju 
przybrały formę: cierpieć, sierp, wierzba, wierzch.

Charakter opisanych przemian uzależniony był od pozycji spółgłosek zgło-
skotwórczych i samogłosek w wyrazie oraz od sąsiednich zgłosek, z powodu tego 
procesu we współczesnym języku napotykamy na pozorne niekonsekwencje. Choćby 
w odmianie wyrazu łeb w dopełniaczu występuje łba, a nie łeba, co wydawałoby się 
logiczne. Jest to jednak nieuzasadnione historycznie. W procesie historycznym jery 
słabe zanikły, a jery mocne przeszły w e.

Znikanie jerów pociągnęło za sobą szereg konsekwencji. Między innymi śla-
dem tego procesu jest występowanie oboczności ó : o (np.: wóz : wozu, bóg : boga, 
rów : rowu, stóg : stogu), oboczności, która ułatwia nam dzisiaj pisanie poprawnie tych 
wyrazów, a także ą : ę (mąż : męża, dąb : dębu, ząb : zęba).

Świadectwem innego procesu jest obecność do dziś w gwarze z terenów Wiel-
kopolski form: graje, znaje, stojeć, bojeć się. Samogłoski rozdzielone literą ulegały ściąg-
nięciu już na etapie prasłowiańskim: mlodyje ženy, mlodajego (m  ža), w polszczyźnie 
ostatecznie ustaliła się forma můodâ, můodego, grâ, znâ, stâă, bâă sić.

Wiele zamieszania było skutkiem zmian w zakresie spółgłosek. Wśród samych 
spółgłosek nie zanotowano ich zbyt wiele, na przykład twarde l przeszło w ł, a mięk-
kie t’ czy d’ przekształciło się w ć i dź. Skutkiem tego procesu były przekształcenia 
w zakresie samogłosek, które znalazły się w bliskim sąsiedztwie zmieniających się 
spółgłosek.

Interesująca historia wiąże się ze spółgłoskami f i f’. Tych spółgłosek nie było 
w prasłowiańszczyźnie, więc polszczyzna nie mogła ich odziedziczyć. Wykształci-
ły się one w ciągu dziejów jako ubezdźwięcznienie grupy spółgłoskowej chv i chv’. 
W niektórych regionach takie wyrazy jak chwała czy chwila brzmiały jak fała i fi la, jed-
nak początkowo nie używano powszechnie tych zgłosek. Stąd w najstarszych zapoży-
czeniach występują zamienniki, niemiecki rzeczownik farbe początkowo zapożyczo-
no jako barwa, dopiero później jako farba. Podobnie łacińskie imię Fabianus zostało 
przejęte jako Pabian (stąd Pabianice), dopiero później powtórnie zapożyczono imię 
Fabianus jako Fabian (stąd Fabianowo). Warto zauważyć, że f i f’ możemy dzisiaj spot-
kać głównie w wyrazach obcego pochodzenia.

Zmianom fonetycznym towarzyszyły rozmaite procesy, które zachodziły 
w odmianie wyrazów. Z prasłowiańszczyzny odziedziczyliśmy odmianę rzeczowni-
ka opartą na temacie, a nie rodzaju, jak dzisiaj. Wyrazy wilk i syn należały do różnych 
odmian, mimo że oba są rodzaju męskiego. W zakresie deklinacji rzeczowników 
język polski przeszedł głębokie zmiany, które zakończyły się ustaleniem odmian 
związanych z rodzajem gramatycznym, a nie tematem wyrazu. Wiele skomplikowa-
nych procesów zaszło w odmianie przymiotników, zaimków czy liczebników. Śla-
dem dawnych odmian są na przykład formy przymiotników: godzien, gotów, pełen, 
wart, wesół, winien czy zdrów.
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Wiele działo się w formach czasownikowych, po prasłowiańskich przodkach 
odziedziczyliśmy aż trzy czasy przeszłe. W drodze uproszczania pozostał jeden, naj-
bardziej uniwersalny, czas przeszły złożony, którego odmiana w rodzaju męskim wy-
glądała następująco: był jeśm, był jeś, był jest, byli jeśmy, byli jeście, byli są. Łatwo domy-
ślić się, co zaszło, zaniknął wyraz posiłkowy, stąd był przyłączył się do imiesłowu: byłeś, 
byliście.

Język pierwszych Polaków nie był jednolity, w jego skład weszły dialekty kilku 
plemion lechickich, nie istniał jeszcze język ogólny. Rozpoczęło się powolne kształ-
towanie zasobu słownikowego polszczyzny. Słownictwo okresu przedpiśmiennego6 
było dość ograniczone. Dotyczyło przede wszystkim życia codziennego, wiele wyra-
zów odnosiło się do przyrody i ukształtowania terenu: góra, dół, jar, jama, jaskinia, łan, 
pole, morze, rzeka, jezioro, potok, strumień, bagno, błoto, dąb, buk, jawor, lipa, topola, 
cis, jodła, sosna, jabłoń, śliwa, orzech, niedźwiedź, tur, wilk, lis, jeleń, zając, bocian, cza-
pla, dzięcioł, wrona, wilga, chrząszcz, komar, mucha, pająk, szczuka (szczupak), jesiotr, 
kleń, wąż, jaszczur, kamień, głaz, glina, żelazo, ołów, srebro, złoto, miedź, sól, siarka. 
Pewien zasób wyrazów dotyczył gospodarstwa: izba, stodoła, obora, gospoda, kar-
czma, rola, rataj (parobek), pasterz, radło (narzędzie służące do spulchniania gleby), 
pług, brona, sierp, kosa, żyto, pszenica, owies, jęczmień, proso, oraz życia rodzinnego 
i społecznego: ojciec, matka, stryj, wuj, siostra, plemię, wojewoda. Człowieka określano 
przez cechy: dobry, zły, głupi, szczodry, leniwy, miły, luby, szczery, chytry, łagodny, srogi, 
właściwości: moc, siła, starość, młodość, sława, chwała. Z najdawniejszej polszczyzny 
pochodzą nazwy części ciała: kadłub, głowa, ręka, łeb, noga, czoło, oko, ucho, kark, ra-
mię. Do najstarszego zasobu należą wyrazy dotyczące życia duchowego: duch, rozum, 
dusza, czucie, wola, myśl, wiedza, byt, życie, śmierć. Do tego zasobu wchodziły też czyn-
ności i stany określone przez rzeczowniki oraz około stu wyrazów pełniących funkcję 
gramatyczną, czyli spójniki i przyimki.

Powstałe na gruncie języka polskiego słowa dołączyły do wyrazów przejętych 
z etapu wcześniejszego, czyli prasłowiańskiego. Są to np.: cyrki, cyrkiew (cerkiew), cka 
(deska), chleb, misa, miecz, okło (szkło), itd. W pierwszym okresie powstania języka pol-
skiego do zasobu słownictwa wchodzą wyrazy zapożyczone: bednia (kubeł) z niemie-
ckiego budin i gbeł (kubeł) z niem. Kübel, berło, z czeskiego berla czy jedwab z czeskie-
go hedvábi.

Najwięcej zapożyczeń w okresie przedpiśmiennym związanych było z przy-
jęciem chrześcijaństwa przez Mieszka I. Jako że przejęliśmy chrześcijaństwo za po-
średnictwem Czechów, zapożyczenia dotyczące kultu pochodzą głównie z języka 
czeskiego, w którym z kolei znalazły się dzięki zapomnianemu dziś językowi staro-
cerkiewno-słowiańskiemu, łacinie i niemieckiemu. Stąd w języku polskim znalazła się 
wspomniana wcześniej cerkiew, anioł (anioł), ewanjelija (ewangelia), biskup, jałmużna, 
mnich, msza, ofi ara.

Pod wpływem nowej religii nastąpiła też zmiana znaczenia niektórych słów7: 
niebo jako miejsce przebywania Boga i świętych, to najpierw w polszczyźnie tylko 
niebieskie sklepienie, piekło pierwotnie oznaczające smołę, stało się miejscem kary 
potępionych, święty na początku znaczył mocny, silny, dopiero później stał się kimś 
kanonizowanym za szczególne właściwości, a ksiądz, pierwotnie władca, stał się du-
chownym.

6  Podaję za: Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, Warszawa 1981.
7  B. Walczak, dz. cyt.

Jakim językiem mówili dawni mieszkańcy grodu Mieszka I 
na Ostrowie Tumskim?
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Duże znaczenie dla kolejnych zapożyczeń miały kontakty handlowe i kultu-
ralne. Wyrazy: łacina, szkoła, marzec, sobota czy olej, pieprz, perła, jedwab są świade-
ctwem rozmaitych ekonomicznych, gospodarczych i kulturalnych wymian. Tych naj-
dawniejszych zapożyczeń nie odczuwamy dzisiaj jako obce, wniknęły bowiem głębo-
ko w zasób słownikowy polszczyzny i uzupełniły go trwale.

Rozważania nad tym, jak porozumiewali się pierwsi Polacy, dokumentują 
dopiero pierwsze źródła pisane, kształt polszczyzny w epoce przedpiśmiennej jest 
wyłącznie teoretyczną rekonstrukcją. Piśmiennictwo rozwinęło się dzięki przyjęciu 
łaciny i za sprawą duchownych. Najdawniejsze teksty powstały właśnie po łacinie. 
W nich pojawiły się nazwy geografi czne i imiona w języku polskim. Pierwsze obszer-
niejsze źródła pisane pochodzą z XII wieku. Otwiera je związany z Wielkopolską do-
kument papieski, zwany bullą, w którym papież Innocenty II potwierdza majętności 
arcybiskupstwa gnieźnieńskiego na prośbę arcybiskupa Jakuba. Bulla jest napisana 
po łacinie, w dokumencie znalazło się jednak około czterystu nazw osobowych i miej-
scowych:

„Na8 mocy powierzonego nam przez Boga urzędu apostolskiego jesteśmy 
dłużnikami wszystkich wiernych Bogu. A ponieważ kraj Polaków, jak wiadomo, leży 
w odległych stronach świata, tym większą zatem miłością wypada nam go otaczać 
a zarazem obdarzać konieczną ochroną apostolskiej opieki i powagi. Godzi się nam 
zaiste, którzy jesteśmy powołani do rządów nad kościołami, usilnie czuwać nad ich 
wolnością, iżby nie były niepokojone nagabaniami nikczemnych ludzi, oraz skutecz-
nie troszczyć się o to, aby przez nich w jakimś bądź czasie nie mogły być pozbawione 
swoich dóbr i posiadłości. Dlatego czcigodny bracie Jakubie, przychylamy się łaskawie 
do twoich próśb i kościół gnieździeński, któremu za sprawą Boga przewodniczysz, 
umacniamy przywilejem stolicy apostolskiej, stanowiąc, aby wszystkie posiadłości, 
wszystkie dobra, które ten kościół słusznie i zgodnie z prawem kanonicznym posiada 
albo w przyszłości roztropnie zdoła nabyć, służyły trwale i nienaruszenie tobie i two-
im następcom.

Spomiędzy nich te przytoczyliśmy, wyrażając je własnymi imionami: z Gniezdna 
(Gniezno)9, z Ostrowa (zamek na wyspie jeziora Lednica), z Łekn (Łekna), z Nakła (Nakła) 
aż do rzeki Plitwicy z Lędy (Ląd), z Kalisza, z Czesramia (Czestram), z Rudy pełne dziesięci-
ny ze zboża, miodu i żelaza, z karczem, z opłat, skórek kunich i lisich, z wieprzów, z cła 
pobieranego tak w samym mieście (tzn. w Gniezdnie), jak i na wszystkich przejściach 
przyległych do miasta albo do wymienionych grodów”.

Złota bulla przetrwała do naszych czasów i jest przechowywana w Gnieźnie 
w Archiwum Archidiecezjalnym. Dzięki niej badacze historii języka mogli ustalić naj-
dawniejszy kształt polszczyzny, choć dostarcza ona głównie informacji na temat fo-
netyki, fl eksji i słowotwórstwa.

Zabytki z kolejnych wieków dostarczały coraz to nowych dowodów na kształt 
języka staropolskiego. Jednym z najciekawszych jest Księga henrykowska, przedsta-
wiająca dzieje klasztoru cystersów w Henrykowie pod Wrocławiem. Kronika klasztor-
na napisana została po łacinie, zawiera wiele interesujących informacji na temat życia 
klasztornego i okolicy, między innymi opisuje postać Czecha Brukalicy:

8  Tekst tłumaczony z łaciny, kursywa oznacza tekst w języku polskim, [za:] W. Taszycki, dz. cyt., 
s. 9–10.
9  W nawiasach nazwy współczesne.
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„Wiedzieć10 należy, że podówczas tu w okolicy młyny wodne były ogromnie 
rzadkie, wskutek czego żona Bogwała Czecha nader często mełła w żarnach. Mąż Bo-
gwał nieraz współczując jej, mówił: sine, ut ego etami molam, co brzmi po polsku: 
daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj. Czech ów mell na przemian z żoną i obracał często 
kamień, podobnie jak ona. Widząc to sąsiedzi, aczkolwiek wtedy nieliczni, nazwali go 
Bogwał Brukał, stąd całe jego potomstwo zwie się Brukalicy”.

Obszerniejsze zabytki pisane w języku polskim przynosi dopiero wiek XIV, po-
wstały wówczas liczne teksty związane z kultem religijnym: Kazania świętokrzyskie, 
Kazania gnieźnieńskie czy Psałterz fl oriański. Służyły popularyzacji religii i umożliwiały 
modlitwę w języku polskim. Obok tekstów prozaicznych powstawały utwory wierszo-
wane, jak Bogurodzica11, a właściwie pierwsza i druga jej zwrotka, ponieważ kolejne 
pochodzą z późniejszego okresu.

Z opisanej tu historii kształtowania się języka polskiego wynika, że nie spo-
sób jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak brzmiał język mieszkańców Ostro-
wa Tumskiego na początku jego historii. Na pewno jednak świadomość tego dłu-
gotrwałego procesu daje odpowiedź na pytania o pozorne nielogiczności języka 
– wynikają one zawsze ze skomplikowanych zjawisk językowych i mają historyczne 
uzasadnienie.

 

10  Tekst tłumaczony z łaciny, fragmenty zapisane kursywą są w języku polskim, [za:] W. Taszycki, 
dz. cyt., s. 35–36.
11  Dokładny czas powstania pieśni jest nieznany, prawdopodobnie przełom XII/XIII wieku, choć 
pojawiają się też opinie, że utwór pochodzi z X wieku.

Jakim językiem mówili dawni mieszkańcy grodu Mieszka I 
na Ostrowie Tumskim?
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Dorota Matyaszczyk

Zabytki na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

Wyspa Katedralna, bo takie jest staropolskie znaczenie nazwy Ostrów Tumski, 
była największą z wysp, jaka powstała na Warcie na skutek osiadania pia-
sku, mułu i kamieni. Warta, licznie rozgałęziona, była stosunkowo płytka, co 

umożliwiało bezpieczną przeprawę właśnie w tym miejscu. Dlatego już w IX wieku 
powstała na wyspie osada. Jej mieszkańcom przewodził Poznan, od którego pocho-
dzi nazwa miasta.

W połowie X wieku władca Polan Mieszko I wzniósł tu gród z kamiennym pala-
tium, w którym zamieszkał ze swoją poślubioną w 965 roku chrześcijańską żoną Do-
brawą, przybyłą z Czech córką Bolesława I Srogiego (z którym Mieszko zawarł sojusz). 
Rok później Mieszko i jego drużyna przyjęli chrzest. Choć kroniki nie przekazały nam, 
gdzie się odbył, wiele wskazuje, że miało to miejsce właśnie na Ostrowie Tumskim 
w Poznaniu. W 966 lub 967 roku książęcej parze urodził się syn, któremu nadano nie-
typowe imię Bolesław, na pamiątkę czeskiego dziadka i wujka. Potomni będą nazy-
wać go Chrobrym. Małego księcia ochrzczono w kaplicy pałacowej. Dobrawa urodziła 
też córkę Świętosławę (Sygrydę), późniejszą królową duńską, szwedzką i norweską, 
matkę króla Danii i Anglii, Kanuta Wielkiego. Mieszka I (†992) pochowano we wnę-
trzu wznoszonej przez niego wczesnoromańskiej katedry, w jej najświętszym miejscu 
po środku nawy głównej, przy ołtarzu Krzyża Świętego. Trzydzieści trzy lata później, 
z drugiej strony tego ołtarza, pochowano w 1025 roku jego syna Bolesława, pierwsze-
go koronowanego polskiego władcę.

Budowanie katedry

Dzięki archeologom wiemy, że przedromańska świątynia, którą zbudowano 
z kamieni polnych i okrzesków, była trzynawową bazyliką, miała prezbiterium z ap-
sydą i dwoma aneksami po bokach, i potężną wieżę od zachodu (ryc. 1), a w niej em-
porę (balkon), na której w czasie mszy zasiadał książę z rodziną. Było to widomą ozna-
ką jego władzy, gdyż wynosiło go nad świeckimi i duchownymi uczestnikami mszy. 
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Zabytki na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

W średniowieczu prezbiterium odgradzało od nawy, w której 
zgromadzeni byli wierni, drewniane lub murowane przepierzenie 
zwane lektorium1; kapłan wchodził na nie i stamtąd głosił Ewan-
gelię2. Posadzkę tworzyły drobne kamienie zalane gipsem, tynko-
wane ściany zdobiły polichromie, którymi pokryto też drewniany 
strop i fi lary oddzielające nawy boczne. Zatem wnętrze kościoła 
było barwne. 

Przedromańska katedra została zniszczona w 1038 roku, gdy 
Polskę najechał czeski książę Brzetysław. Według słów Galla Anoni-
ma w zrujnowanej świątyni miały swoje leże dzikie zwierzęta. Kościół 
odbudował zapewne wnuk Bolesława Chrobrego – Kazimierz, na-
zwany przez potomnych Odnowicielem. Zbudował go z ciosów gra-
nitu i piaskowca, które można zobaczyć wewnątrz świątyni zarów-
no w podziemiach, jak i na dwóch fi larach północnych. Romańska 
katedra otrzymała od zachodu dwie wieże – północną, nazywaną 
„czarną” i południową „białą”; wyglądała zapewne tak jak kolegiata 
w Kruszwicy3.

Gotycka świątynia

Około 1335–1357 roku warsztat śląski wzniósł gotycki korpus nawowy, do 
którego około 1399–1409 szczecińska strzecha Heinricha Brunsberga dobudowa-
ła nowe prezbiterium z obejściem4. Ściany, fi lary, wieże i sklepienia wzniesiono 
z cegły, co znacznie obniżyło koszty budowy. Gotycka cegła (większa od dzisiejszej) 
zwana jest palcówką, gdyż wytwarzana była ręcznie, i niekiedy można na niej zo-
baczyć ślady palców, odcisk psiej łapy lub kocich pazurów. Takich śladów jest wiele 
– trzeba tylko uważnie popatrzeć. Z polskich katedr jedynie poznańska ma trzy wie-
że od wschodu i triforium, czyli ganek z potrojonymi arkadkami obiegający wnętrze 
prezbiterium w połowie wysokości. Choć obecne triforium pochodzi z XV wieku, to 
zapewne powtarza wygląd wczesnogotyckiego prezbiterium, które wznieśli w po-
łowie XIII wieku muratorzy przybyli z Francji5. Jedynym śladem po ich działalności 
jest piękny kapitel z liśćmi dębu, umieszczony obecnie w narożniku prezbiterium, 
po prawej stronie ołtarza głównego.

1  W Polsce do naszych czasów zachowało się tylko jedno lektorium w kościele św. Trójcy w Gdań-
sku, w Europie Zachodniej jest ich kilkadziesiąt.
2  W okresie nowożytnym lektorium zastąpiła ambona umieszczona na fi larze pod łukiem tęczo-
wym, oddzielającym prezbiterium od nawy.
3  Nie wiadomo na pewno, jak katedra wyglądała od wschodu, gdyż przy kolejnych rozbudowach 
powiększano ją właśnie od tej strony z wykorzystaniem istniejących fundamentów i materiałów.
4  Podstawowa literatura związana z katedrą: J. Nowacki, Kościół katedralny w Poznaniu: studium 
historyczne, Poznań 1959; E. Linette, Z. Kurzawa (red.), Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria 
Nowa, t. VII: Miasto Poznań, z. 1, Ostrów Tumski i Śródka z Komandorią, Warszawa 1983; J. Paz-
der (red.), Poznań: przewodnik po zabytkach i historii, Poznań 2010; ks. K. Lutyński, Ostrów Tumski 
w Poznaniu, Bydgoszcz 2000; W kręgu katedry, „Kronika Miasta Poznania”, z. 1, Poznań 2003; Pięk-
no odzyskane, „Kronika Miasta Poznania”, z. 2, Poznań 2005; J. Pazder (red.), Atlas architektury Po-
znania, Poznań 2008.
5  W tym czasie cały wysiłek fi nansowy Francji skierowany był na wyprawy krzyżowe do Ziemi 
Świętej, i strzechy budowlane (czyli warsztaty) szukały pracy na wschodzie Europy. Ci sami fran-
cuscy budowniczowie wznosili katedrę we Wrocławiu, kościół dominikanów w Poznaniu i koś-
ciół cysterek w Owińskach. Por. W. Gałka, O architekturze i plastyce dawnego Poznania do końca 
epoki baroku, Poznań 2001.

Ryc. 1. Przedromańska katedra 
była trzynawową bazyliką 
z potężną wieżą od zachodu, 
która wskazuje, że wzorem 
dla niej były ottońskie 
świątynie, rys. H. Kot.
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Gotycki grobowiec Bolesława Chrobrego

Pośrodku katedry ok. 1360 roku król Kazimierz Wielki, ostatni z rodu Piastów, 
wzniósł grobowiec swemu praprzodkowi Bolesławowi Chrobremu. Wiemy, jak wyglą-
dał, bo zachowały się opisy i przekazy ikonografi czne6. Rzeźbiony w kamieniu posąg 
przedstawiał króla zakutego w zbroję, leżącego na sarkofagu, którego dłuższe boki 
zdobiły postaci dwunastu apostołów (a może i proroków), a węższe sceny Zwiasto-
wania i Koronacji NMP. Nie wiadomo, czy nad sarkofagiem wznosił się baldachim, tak 
jak w katedrze na Wawelu nad grobami Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów7. Choć 
nagrobek ten został zniszczony, zachowały się jego fragmenty, które wykorzystano 
przy budowie Złotej Kaplicy (zobacz dalej). Dziś w posadzce nawy środkowej znajdują 
się imiona pochowanych tu Piastów8 przypominające, że poznańska katedra jest naj-
starszą nekropolią władców Polski.

Okres nowożytny

Niszczona przez liczne powodzie i pożary w XVI i XVII wieku katedra była 
wielokrotnie remontowana. Przebudowywano także gotyckie kaplice wg panującej 
w danym wieku mody – na renesansowe i wczesnobarokowe. Gdy w 1622 roku ka-
tedrę zniszczył pożar, została gruntownie przebudowana. Gdy w 1772 roku wybuchł 
kolejny pożar, wnętrzu nadano późnobarokowy wystrój, który przetrwał zasadniczo 
do 1945 roku. Natomiast elewacje były poddawane dalszym modernizacjom. W 1779 
roku nową fasadę zaprojektował Efraim Schröger. Gdy w 1790 roku zawaliła się wieża 
południowa (nie po raz pierwszy zresztą), nadano elewacji zachodniej nowy, klasy-
cystyczny kształt, którego autorem był Bonawentura Solari. Poznaniacy śmiali się, że 
sylweta katedry przypomina odwrócony fortepian. W czasie okupacji wnętrze tumu 
zamieniono na ogromny skład przedmiotów ściąganych z całego Warthegau.

Odbudowa katedry

W lutym 1945 roku, w czasie walk o Poznań, w katedrę trafi ł pocisk, który spo-
wodował ogromny pożar (ryc. 2). Gdy przystąpiono do jej odbudowy, okazało się, że 
spod tynku wyłoniły się gotyckie mury. Wtedy podjęto decyzję o regotyzacji kate-
dry, polegającej na usunięciu nowożytnych nawarstwień. W trakcie prac skuto wykła-
dziny marmurowe na ścianach, usunięto nowożytne portale prowadzące do kaplic 
i malowane na ścianach XIX-wieczne obrazy, rozebrano ołtarz główny, zostawiono 
jednak barokowy wieniec kaplic z zachowanym wyposażeniem. Następnym odstęp-
stwem było przywrócenie na podstawie przekazów ikonografi cznych barokowych 
hełmów pięciu wież, wykonanych w latach 1725–1729 przez Antoniego Ferrariego. 

Ponieważ wyposażenie nawy głównej zostało zniszczone, sprowadzono 
nowe z Góry Śląskiej (poźnogotycki ołtarz główny), z Milicza (barokową ambonę 
i chrzcielnicę), ze Zgorzelca (gotyckie stalle). Drobniejsze rzeźby pochodzą z kościo-

6  Sz. Skibiński, Nagrobek Bolesława Chrobrego, [w:] Nasi Piastowie, „Kronika Miasta Poznania”, 
z. 2, Poznań 1995, s. 165–176. Nad wejściem do Złotej Kaplicy znajduje się pomniejszony model 
tego sarkofagu.
7  Wizualizacja nagrobka z baldachimem znajduje się na planszach w podziemiach i w kruchcie 
południowej.
8  Mieszka I (†997), Bolesława Chrobrego (†1025), Mieszka II (†1034), Kazimierza Odnowicie-
la (†1058), Władysława Odonica (†1239), Przemysła I (†1257), Bolesława Pobożnego (†1279). 
Ponad napisami umieszczono w posadzce płytę z wizerunkiem pierwszego bpa Jordana.
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łów archidiecezji poznańskiej lub ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego. Trzeba też 
podkreślić, że zachowane obrazy, nagrobki, epitafi a i inne wyposażenie kaplic zmie-
niało swoje usytuowanie, a część z autentycznego wyposażenia znajduje się obecnie 
w Muzeum Archidiecezjalnym. Głównie w latach 60. XX wieku wzniesiono też nowe 
pomniki, epitafi a, wykonano witraże, postawiono nowy ołtarz główny.

Fasada

Zwiedzanie katedry zacznijmy od gotyckiego portalu (wejścia) głównego, wy-
konanego z ozdobnych cegieł jaśniejszych i ciemniejszych, specjalnie wypalanych 
i pokrywanych glazurą. Niegdyś na drzwiach umieszczone były kołatki w kształcie 
lwich głów, w ażurowym obramieniu w kształcie winorośli (ryc. 3). 

Obecne spiżowe drzwi zostały odlane wg projektu Kazimierza Bieńkowskiego 
w latach 1975–1980. W poszczególnych kwaterach są sceny z życia św. Piotra (na ze-
wnątrz) i św. Pawła9 (strona wewnętrzna), w ościeżach umieszczono stylizowane gło-
wy pozostałych apostołów. Klamki w kształcie ryb są symbolem Chrystusa. Spójrzmy 
na duże okno umieszczone nad portalem, w którego szczycie umieszczona jest roze-
ta – okrągłe okno, które przypomina kwiat róży. Schodkowy szczyt zdobią tynkowane 
na biało wnęki (blendy) w ceglanych obramieniach (ryc. 4). 

9  Obecne podwójne wezwanie katedry św. św. Piotra i Pawła, zostało wprowadzone dopiero 
w 1821 r. Pierwotnie tylko pw. św. Piotra.

Ryc. 2. Walki w lutym 1945 roku 
doprowadziły do zniszczenia 
katedry. Gdy spod tynku 
wyłoniły się średniowieczne 
mury postanowiono 
tum regotyzować. 
Prace restauratorskie 
poprzedziły badania 
archeologiczne. Fotografi a 
z roku 1945, ze zbiorów 
Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w Poznaniu.

Ryc. 3. Przed 1945 rokiem drzwi 
główne do katedry zdobiły 
piękne kołatki z lwimi głowami 
w obramieniu winnej latorośli. 
Dziś można je obejrzeć 
w Muzeum Archidiecezjalnym, 
niestety, pozbawione są 
bordiury, która zaginęła 
w czasie okupacji, fot. 
ze zbiorów Miejskiego 
Konserwatora Zabytków 
w Poznaniu.

Zabytki na Ostrowie Tumskim w Poznaniu
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Szlacheckie nagrobki Przecławskich

Wchodzimy do środka świątyni. Tak jak w średniowieczu, okna katedry zdo-
bią witraże, które są dziełem kilku artystów, a ich migotliwe kolorowe światło dodaje 
wnętrzu tajemniczości. Po obu stronach wejścia umieszczono renesansowe nagrobki 
szlacheckiej rodziny Przecławskich, przeniesione tutaj w 1954 roku z kościoła parafi al-
nego z podpoznańskiej Chojnicy. Ponieważ w katedrze dominują nagrobki poświęco-
ne osobom duchownym, warto przyjrzeć się tym świeckim wizerunkom.

Po lewej stronie wejścia spoczywa Jan Przecławski (†1540), ukazany w pełnej 
zbroi, prawą ręką obejmuje miecz, lewą proporzec. U jego stóp ułożony jest hełm 
z pióropuszem i zamkniętą przyłbicą, powyżej tarcza z herbowym karpiem. Zmarły 
wygląda, jakby spał, opiera głowę na ramieniu, a zza pleców wystaje poduszka. Ła-
ciński napis informuje, komu poświęcono nagrobek. Po przeciwnej stronie znajduje 
się podwójny nagrobek upamiętniający małżonków Janusza i Annę z Sadów Przec-
ławskich, który po 1598 roku ufundował ich syn. Janusz ukazany w zbroi, choć już nie-
co innego typu niż jego przodek, trzyma w prawej ręce buzdygan, u jego boku leży 
miecz. Anna w długiej sukni, z welonem i podwiką przynależnymi mężatce, trzyma 
w lewej ręce książeczkę do nabożeństwa, a w prawej różaniec; zwracają uwagę jej 
piękne ręce. Poniżej i w zwieńczeniu nagrobka umieszczono tarcze herbowe i girlandy 
z owoców. Postaci zmarłych ujmują bogato dekorowane pilastry. Dekoracja wy-
pełnia całą powierzchnię – to sposób zdobienia charakterystyczny dla późnego 
renesansu, który zwiemy manieryzmem. Widzimy tu rogi obfi tości, putta (aniołki), 
ptasie głowy, panoplia i wić roślinną. Pierwotnie nagrobek był pokryty barwną poli-
chromią, ale odtworzono ją tylko w miejscach, w których znaleźli ją konserwatorzy, 
w tym złote napisy. My jednak możemy sobie wyobrazić barwne herby, czerwone, 
fi oletowe i żółte owoce z zielonymi liśćmi, kolorową suknię damy czy srebrną lub 
złocistą zbroję rycerzy. Ciekawostką jest to, że nad wizerunkiem ojca syn umieś-
cił napis łaciński, a nad matką pisany po polsku. Zwróćmy też uwagę, jak ukazano 
Przecławskich – z jedną nogą zgiętą w kolanie. Pozycję tę, zwaną sansovinowską, 
wprowadził włoski rzeźbiarz pracujący w Krakowie Jacopo Sansovino – powtarzano 
ją wielokrotnie w całej Polsce, a i w katedrze są jej liczne przykłady.

Ryc. 4. Regotyzacja katedry, 
przeprowadzona w latach 
1946–1956, przywróciła 
schodkowy, gotycki szczyt, 
z charakterystycznymi białymi 
blendami. Na szczęście 
zrezygnowano z gotyckich, 
spiczastych hełmów na rzecz 
barokowych, które wieńczyły 
wieże poznańskiego tumu 
od XVIII wieku, 
fot. archiwum CTK TRAKT.
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Kaplica Królewska

Zwiedzanie proponuję zacząć inaczej niż w przewodnikach (ryc. 5). Skręcamy 
w prawo i idziemy do najstarszej w katedrze (położonej przy wieży południowej) 
dawnej Kaplicy Królewskiej, a obecnie pw. św. Stanisława biskupa. Kaplicę, niegdyś 
składającą się z dwóch przęseł, zbudował dla siebie i swej drugiej żony Ryksy książę 
Przemysł II10. Ryksa była królewną szwedzką, którą Przemysł poślubił w październi-
ku 1285 roku. Trzy lata później 1 września 1288 przyszła na świat na zamku poznań-
skim jego jedyna córka11, której nadano imię matki. Gdy Ryksa zmarła, Przemysł, 
z powodów dynastycznych, poślubił trzecią żonę, ale w swym testamencie napisał, 
że chce być pochowany przy Ryksie. Przemysł II koronował się w 1295 roku na kró-
la Polski12, a osiem miesięcy później 8 lutego 1296 roku został zamordowany pod 
Rogoźnem. Pochowano go w poznańskiej katedrze, choć nie wiemy, czy spoczął 
pośrodku nawy głównej „w grobach ojców”, jak piszą kronikarze, czy też w kaplicy 
u boku ukochanej żony. Obojętnie, jak się stało, w zbudowanej przez niego kaplicy 

10  Przemysła II oskarża się o zlecenie zabójstwa pierwszej żony  –  Ludgardy, gdyż nie dała mu 
dziedzica. Ale wina księcia nie jest udowodniona, a legendy na ten temat powstały dopiero 
w XIV w. Zob. Nasi Piastowie, dz. cyt.
11  Jest to pierwsza znana w Polsce data urodzin dziewczynki.
12  Zakończył w ten sposób ponad 160-letnie rozbicie dzielnicowe, które zapoczątkował testa-
ment Bolesława Krzywoustego w 1138 roku.

I Wieża biała

II Kaplica św. Stanisława Biskupa i Męczennika (Kaplica Królewska)

III Wejście boczne (kruchta południowa)

IV Kaplica św. Jana Kantego

V Kaplica św. Trójcy

VI Kaplica Matki Boskiej i  Świętych Aniołów (Kaplica Szołdrskich)

VII Kaplica Serca Jezusowego

VIII Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Stanisława Kostki

IX Złota Kaplica (Kaplica mansjonarzy)

X Zakrystia prałacka i wikariacka

XI Kaplica Najświętszego Sakramentu (Kaplica Górków)

XII Kaplica św. Franciszka Ksawerego

XIII Kaplica św. Cecylii

XIV Kaplica św. Józefa (kruchta północna)

XV Kaplica św. Marcina

XVI Wieża czarna (dawny skarbiec)

 kierunek zwiedzania

Ryc. 5. Plan katedry 
poznańskiej.

Zabytki na Ostrowie Tumskim w Poznaniu



Perspektywa naukowo-badawcza 2

99

stanęły nagrobki i wizerunki Przemysła II i Ryksy. Zapewne kazała je wystawić ich 
córka, dwukrotna królowa Czech i Polski, zwana w Czechach Elżbietą Reičką13. Znisz-
czył je w 1371 roku piorun, który uderzył w wieżę południową i kaplicę.

Epitafi um Przemysła II

W 1995 roku, w siedemsetlecie koronacji wielkopolskiego księcia, na ścianie 
kaplicy umieszczono monumentalne epitafi um14. Brązowa płyta przedstawia Przemy-
sła II z żoną Ryksą i ojcem Przemysłem I, który zmarł przed jego narodzinami (z tego 
powodu chłopca zwano Pogrobowcem). Stojący po środku ukoronowany Przemysł II 
trzyma miecz15 i jabłko królewskie. Nad rozpiętym nad nim baldachimem rozpościera 
skrzydła orzeł, który stał się jego godłem, a później godłem Polski. Nad Ryksą uka-
zany jest statek przypominający, że przybyła zza morza. Nad Przemysłem I widnieje 
warowna brama symbolizująca dokonaną przez niego lokację Poznania w 1253 roku 
na lewym brzegu Warty, wyżej jest herb miasta. Książę trzyma dzidę i tarczę na której 
widnieje jego herb – kroczący lew. W dolnej partii epitafi um klęczą reprezentanci ów-
czesnego społeczeństwa: z lewej bosonogi kmieć z sierpem i pękiem zboża w rękach, 
z prawej woj z mieczem. Wśród korzeni zbóż przemyka jaszczurka.

Kruchta południowa

Obok znajduje się kruchta południowa, w której możemy obejrzeć plansze 
mówiące o historii katedry, a na ścianie wtórnie umieszczone rzeźby Matki Boskiej 
i św. Jana Ewangelisty pod krzyżem16. Taka scena Ukrzyżowania niegdyś była na 
belce tęczowej, zawieszonej na styku prezbiterium i nawy, zlikwidowano ją po ba-
rokowej przebudowie katedry.

Skarbona

Wróćmy do nawy południowej. Przy schodach stoi okuta skrzynia – skarbona 
z głową murzynka na wieku i z boku. W XVIII wieku fi gurki murzynków często były 
umieszczane na kościelnych skarbonkach – niektóre z nich ku uciesze dzieci kiwały 
głową, gdy wrzucono pieniążek.

Płyta spiżowa Bernarda Lubrańskiego

Obok wisi spiżowa płyta Bernarda Lubrańskiego (†1499), której warto się 
przyjrzeć z uwagą, gdyż jest wybitnym późnośredniowiecznym dziełem słynnego 
warsztatu Vischerów z Norymbergii17. Swemu przedwcześnie zmarłemu młodsze-
mu bratu poświęcił ją biskup poznański Jan Lubrański. Zmarły stoi ze złożonymi 
pobożnie rękoma pod gotyckim baldachimem. Jego pyzatą twarz otaczają kędzie-
rzawe włosy. Kanonik na sutannę ma zarzuconą ciepłą pelerynkę podbitą popie-

13  Zmarła w 1335 r. Reička w testamencie zapisała katedrze 30 grzywien srebra, by za duszę jej 
rodziców w rocznicę ich śmierci odprawiano modlitwę. Podaję za: W. Iwańczak, Elżbieta Ryksa 
– królowa, kobieta, mecenas sztuki, [w:] Nasi Piastowie, dz. cyt.
14  Epitafi um odlano wg projektu krakowskiego profesora Mariana Koniecznego.
15  Postać Przemysła I i Przemysła II wzorowana jest na autentycznym średniowiecznym nagrobku 
Henryka IV Probusa, który możemy obejrzeć obecnie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.
16  Rzeźby te nie pochodzą z katedry. Figura Chrystusa na krzyżu datowana jest na 1. poł. XVII w., 
Marii i św. Jana na pocz. XVI w.
17  Jan Lubrański i jego dzieło, „Kronika Miasta Poznania”, z. 2, Poznań 1999. Tam wcześniejsza 
literatura.
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licami – widać ich ogonki zwisające dookoła. Zwróćmy też uwagę na zawieszoną 
na drążku wzorzystą tkaninę w tle – takie kobierce wieszano w kaplicach, pałacach 
i domach, by zdobiły i ogrzewały ich wnętrza. U dołu i góry płyty umieszczono herby 
rodowe, z których najważniejszy jest Godziemba (sosna o trzech koronach i pięciu ko-
rzeniach). Płytę obiega gotycki jeszcze napis, a w jej narożach umieszczone są symbo-
le czterech ewangelistów: lew – Marka, orzeł – Jana, byk – Łukasza i anioł – Mateusza. 
Warto je zapamiętać, bo niejednokrotnie spotkamy się z nimi zarówno w katedrze, jak 
i w innych sakralnych obiektach na całym świecie. Natomiast dwie nagie postaci mło-
dzieńców w zwieńczeniu zapowiadają już nową epokę – renesans, w której chętnie 
ukazywano postać ludzką zgodnie z jej wyglądem anatomicznym.

Płyta nagrobna Jana Lubrańskiego

W kaplicy pw. św. Jana Kantego pod oknem 
umieszczona jest płyta poświęcona samemu 
biskupowi Janowi Lubrańskiemu (†1520). Pier-
wotnie zawieszona była na północnym trzecim 
fi larze nawy głównej. Zachował się tylko środek 
nagrobka (ryc. 6) tego szczególnie zasłużonego 
dla Poznania biskupa, który w 1519 roku ufundo-
wał uczelnię zwaną od jego imienia Akademią Lu-
brańskiego, a wcześniej dokończył budowę bram 
i murów otaczających wyspę tumską, wybrukował 
jej ulice, doprowadził wodę drewnianym wodocią-
giem. Zmarł niespodziewanie w pałacu biskupim 
w Buku. Nie zostawił testamentu i nie postawił dla 

siebie, jak to czynili jego poprzednicy, nagrobka. Ten wzniósł mu jego następca bi-
skup Piotr Tomicki, również niezwykle zasłużony dla kultury polskiej. Ponieważ urzę-
dował w stolicy – czyli w Krakowie – zamówił tam modny nagrobek u włoskich rzeź-
biarzy. Czerwony marmur, z którego wyrzeźbiono fi gurę Lubrańskiego, sprowadzono 
aż z Węgier. Zmarły ukazany jest na płycie skośnie umocowanej przy ścianie, trzyma 
w lewej ręce pastorał, a w prawej znacznych rozmiarów ozdobną księgę (biskup miał 
dużą bibliotekę). Dłonie w rękawiczkach pokrywają liczne pierścienie, są nawet na 
kciuku. Wizerunek Jana, podobnie jak wcześniej jego brata Bernarda, ma wyraźnie 
cechy portretowe. Warto przyjrzeć się temu nagrobkowi jeszcze z innego powodu 
– otóż rzeźbiarz nie mógł się zdecydować, jak przedstawić zmarłego: w pozycji stoją-
cej czy leżącej. Gdy spojrzymy na dolne partie ciała, zobaczymy, że zgodnie ze śred-
niowieczną tradycją biskup stoi – na co wskazują opadające na buty fałdy sutanny, 
natomiast tułów jest już przedstawiony wg nowej mody w pozycji leżącej, a głowa 
wyraźnie spoczywa na poduszce. W tej płycie widzimy zatem przejście od sztuki go-
tyku do sztuki odrodzenia, gdy śmierć przedstawiano jako chwilowy sen.

Nagrobek Adama Konarskiego

W następnej kaplicy pw. św. Trójcy znajduje się jeden z najpiękniejszych pomników 
w katedrze – nagrobek bpa Adama Konarskiego (†1574), który zasłużył się m.in. tym, 
że sprowadził do Poznania zakon Jezuitów. Monument ten jest już w pełni renesan-
sowym dziełem (ryc. 7). Kaplicę w obecnym kształcie, a zapewne i architektoniczne 
obramienie nagrobka, zaprojektował słynny twórca przebudowy18 poznańskiego ra-

18  Być może nie wszyscy zdają sobie sprawę, że J. B. Quadro obudował średniowieczną, gotycką 
wieżę poznańskiego ratusza renesansowymi loggiami. Gotyckie są również obecne piwnice ra-
tusza, które niegdyś były ponad poziomem bruku Starego Rynku.

Ryc. 6. Płyta nagrobna 
bpa Jana Lubrańskiego 
(†1520) została wykonana 
z czerwonego marmuru 
sprowadzonego z Węgier. 
Stanowiła część środkową 
nagrobka, który znajdował 
się w nawie głównej, przy 
fi larze północnym. Dziś 
płyta wyeksponowana jest 
w kaplicy św. Jana Kantego, 
fot. archiwum CTK TRAKT.
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tusza Jan Baptysta Quadro. Wspaniały pomnik z czerwonego marmu-
ru i jasnego piaskowca wykonał w Krakowie włoski rzeźbiarz Hieronim 
Canavesi, co uwiecznił wyraźnie na gzymsie reklamowym napisem: 
OPUS HIERONIMI CANAVEXI QUI MANET CRACOVIA IN PLATEA – S. FLORIANI A.D. 1576 
(Dzieło Hieronima Canavesiego zamieszkałego przy ul. św. Floriana w roku 
pańskim 1576). O tym, że Konarski nie żyje, przypomina jedynie wspar-
ty na lwich łapach sarkofag. Biskup, z przymkniętymi oczami, spoczywa 
na nim wygodnie. W lewej wyciągniętej ręce trzyma niewielką książ-
kę, prawą zgiętą ręką podparł głowę. Z boku leży pastorał, spod rów-
no przyciętej długiej brody wyłania się ozdobny łańcuch z niedużym 
krzyżem. Wstążki z infuły swobodnie opadają na niewielką podusz-
kę, ornat, nieco sztywny, uwidacznia zarys lekko ugiętych nóg. Biskup 
nie ma pierścieni ani rękawiczek na dłoniach. Nad śpiącym rozpięty 
jest wspaniały baldachim i renesansowa arkada z rozetami w kaseto-
nach. Cała architektura nagrobka odwołuje się do antycznych wzor-
ców. U dołu umieszczona jest tablica z łacińskim napisem sławiącym 
zmarłego. Również i jego wizerunek ma portretowy charakter. Modę 
na ten typ nagrobka wprowadziła Kaplica Zygmuntowska na Wawelu 
i przybyli z Włoch artyści, pracujący na dworze Zygmunta Starego, Bony 
i Zygmunta Augusta.

Kaplica Szołdrskich

Następna kaplica pw. Matki Boskiej i Świętych Aniołów powstała z po-
łączenia dwóch i zwana jest potocznie kaplicą Szołdrskich. Uwidacznia to 
biskupia infuła trzymana przez anioły, herb Łodzia i inicjały AS EP (An-
drzej Szołdrski biskup poznański) umieszczone na misternie kutej XVII-
wiecznej kracie (ozdobne kraty zamykały niegdyś wszystkie kaplice). Powyżej na 
gotyckich arkadach widnieją odkryte po 1945 roku malowidła: z lewej renesansowa 
wić roślinna z XVI wieku, z prawej popiersia apostołów z 1616 roku. Nie bez przy-
czyny kaplica nosi wezwanie Świętych Aniołów. Spójrzmy na ołtarz umieszczony 
na wschodniej ścianie – z lewej stoi alabastrowy Archanioł Michał z ognistym mie-
czem, po prawej łagodny Archanioł Gabriel, w zwieńczeniu namalowany jest Archa-
nioł Rafał. Na gzymsie przysiadły rzeźbione anioły, a całości dopełniają pyzate put-
ta. Po przeciwnej stronie kaplicy znajduje się epitafi um bpa Andrzeja Szołdrskiego 
(†1650), który klęczy przed wyłaniającą się z chmur Matką Boską z Dzieciątkiem trzy-
mającym w ręce krzyż. Jednak zmarły biskup nie zwraca się ku nim, lecz w stronę 
ołtarza. Przed nim leży infuła, po bokach stoją apostołowie św. Jan i Andrzej (patron 
zmarłego), nad nimi obeliski, a powyżej rodowy herb i scena Wniebowstąpienia. 
Anioły są też na epitafi um proboszcza kapitulnego Zygmunta Cieleckiego (†1652), 
umieszczonym pod oknem. Ale tu zmarły klęczy przed ukazującą się w chmurach 
Matką Boską z Dzieciątkiem i do niej kieruje swe modły. Ponad rodowym herbem 
ukazano scenę Złożenia Chrystusa do grobu.

Zgromadzone w kaplicy dzieła sztuki reprezentują następną epokę – barok, 
jakże inną od średniowiecza i renesansu. Wczesnobarokowy ołtarz i epitafi a, wyko-
nane z czarnego, ciemno– i jasnobrązowego marmuru i białego alabastru, są dziełem 
gdańskich rzeźbiarzy. Ich kolorystyka jest charakterystyczna dla czasów panowania 
Wazów, których dynastię w Polsce zapoczątkował przybyły ze Szwecji Zygmunt III. 
Zauważmy, jak różnią się te nagrobki od średniowiecznych – ukazujących stojących 
zmarłych (w niebie), czy renesansowych – przedstawiających zmarłych w pozycji leżą-
cej, pogrążonych w chwilowym śnie. Tu mamy grzeszników błagających na kolanach 
o wstawiennictwo Maryi, gdyż zbawienie wcale nie jest pewne. Wyposażenie kapli-

Ryc. 7. Renesansowy nagrobek 
bpa Adama Konarskiego 
(†1574) jest wspólnym 
dziełem rzeźbiarza Hieronima 
Canavesiego i budowniczego 
Jana Baptysty Quadro, 
fot. archiwum CTK TRAKT.
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cy jest charakterystyczne dla okresu kontrreformacji, która cechowała się religijną 
żarliwością i oddawaniem wielkiej czci Matce Boskiej, której wizerunki pojawiały się 
w każdym kościele. Zgodnie z wolą zmarłego biskupa ośmiu kapłanów śpiewało tu 
codziennie chorał gregoriański i utwory polifoniczne podczas codziennych wotywów 
o św. Aniołach.

Obraz Niebieskie Jeruzalem

Obraz w ołtarzu, na który spogląda Szołdrski, dzieło znanego wielkopolskie-
go malarza Krzysztofa Boguszewskiego (†1635), przedstawia Niebieskie Jeruzalem. 
Jego środek zajmuje Maryja wśród niezliczonych rzesz zbawionych. Ukoronowanej 
Marii towarzyszy św. Jan Chrzciciel trzymający na modlitewniku Baranka i Archanioł 
Michał trzymający wagę, na której waży dobre i złe uczynki zmarłych. Maria stoi na 
kuli ziemskiej i pośredniczy między wiernymi a Trójcą Świętą. Za nią na ołtarzu spo-
czywa Baranek Eucharystyczny, któremu towarzyszą symbole czterech ewangelistów 
i starotestamentowi prorocy. Mury z wieżami, na których stoją apostołowie, sym-
bolizują Niebieskie Jeruzalem. Obraz Boguszewskiego trafi ł do katedry w 1834 roku 
z klasztoru cystersów w Paradyżu. Wcześniej w ołtarzu znajdował się obraz Madonny 
z Dzieciątkiem z gołąbkiem w dłoni.

W kaplicy znajduje się też późnogotycka, metalowa, chrzcielnica. Kamien-
ne płyty posadzkowe, zachowane niemal we wszystkich kaplicach, w XVII wieku 
statki przywoziły ze Szwecji jako balast, gdy przypływały do Gdańska po polskie zbo-
że, dzięki sprzedaży którego szlachta i biskupi mogli zamawiać piękne i drogie na-
grobki.

Prezbiterium

Kaplica Szołdrskich znajduje się na wysokości prezbiterium. Warto podejść do 
barierek je oddzielających i przyjrzeć się zarówno stallom, jak i ołtarzowi główne-
mu. Stalle, czyli ozdobne ławki, na których zasiadają duchowni w czasie mszy, po-
chodzą ze Zgorzelca. Wykonane w późnym średniowieczu, mają charakterystyczne 
dla gotyku zwieńczenia, w których ukryte są rzeźbione postacie fantastycznych 
stworów. Boki stall wypełnia wić roślinna, wśród której można zobaczyć wiewiórkę 
i ptaka jedzącego winne grono19, a poniżej świętego Franciszka przemawiającego 
do ptaków i św. Klarę.

Ołtarz główny

Z tego miejsca dobrze też widać wspaniały szafi asty późnogotycki ołtarz 
główny z dwiema parami skrzydeł. Wykonał go w 1512 roku nieznany rzeźbiarz zwa-
ny Mistrzem Ołtarza z Góry Śląskiej (ryc. 8). Środkową kwaterę zajmuje Madonna 
z Dzieciątkiem na ręce, i berłem w dłoni, nad jej głową dwa anioły trzymają koro-
nę. Maria stoi na półksiężycu, który za rogi trzymają dwa aniołki. Jej płaszcz łamie 
się w fałdy charakterystyczne dla późnego gotyku. Po bokach stoją św. Barbara 
z kielichem w ręce i wieżą, w której ją uwięziono, i św. Katarzyna z mieczem, któ-
rym ją ścięto, książką symbolizującą jej wykształcenie i kołem, które złamało się, 
gdy ją brano na męki. Na skrzydłach bocznych ołtarza ukazano dwanaście świę-
tych niewiast20. Po lewej stronie u góry stoją święte dziewice z rozpuszczonymi 
włosami i w koronach na głowie: Dorota z koszyczkiem, Agnieszka z barankiem 

19  Ptak z winogronem symbolizuje duszę doznającą odkupienia przez ofi arę eucharystyczną.
20  Dziewice mają korony na głowach i rozpuszczone włosy, mężatki − welony.
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na książce, i Małgorzata z książką i smokiem u stóp. Poni-
żej ukazano mężatki: Kunegundę (Kingę) z hełmem w ręce 
(legenda o pierścieniu św. Kingi i kopalni soli w Wieliczce) 
i habitem klaryski zamiast modnej sukni, jej głowę spowi-
ja welon, ale ma też koronę, gdyż zachowała dziewictwo 
i była królewną węgierską. Obok niej stoi Anna Samotrze-
cia z Marią i Dzieciątkiem na rękach i Klara czytająca książ-
kę. Na prawym skrzydle u góry Maria Magdalena z puszką 
na maść, którą chciała namaścić ciało zmarłego Chrystusa, 
welon zsuwa się z jej włosów. Po środku w welonie Otylia 
z oczami, które jej wyłupiono i narzędziem użytym przez 
oprawcę. Stojąca obok Helena, z krzyżem w ręce, symboli-
zującym odnalezienie przez nią Krzyża Świętego; ma na we-
lonie koronę, gdyż była cesarzową bizantyjską, matką Kon-
stantyna, który uznał chrześcijaństwo za religię państwową. 
Poniżej stoi ze statkiem i strzałą w ręce Urszula w koronie 
na wijących się włosach. Pośrodku, z modelem kościoła 
i posążkiem Matki Boskiej (z którym ją pochowano), bo-
sonoga Jadwiga Śląska21, na welonie ma mitrę książęcą. 
Obok niej Apolonia z obcęgami, którymi wyrywano jej zęby 
i koroną na głowie. Zwracają uwagę złociste włosy, opadające na ramiona dziewic, 
i ich modne suknie. Piękne twarze i wytwornie układające się szaty u wszystkich 
świętych znamionują styl piękny końca sztuki gotyckiej, wywodzący się ze sztuki 
dworskiej. Zarówno w partii środkowej, jak i na skrzydłach, postaci świętych nie-
wiast stoją na złotym tle charakterystycznym dla sztuki średniowiecznej.

W dolnej partii szafy ołtarzowej znajduje się predella z rzeźbioną sceną 
Ostatniej Wieczerzy. Apostołowie obsiedli stół, na którym leży chleb i mięsiwo, 
kilku siedzi z przodu i z boku stołu, każdy na… innym krześle. Postacie ukazane są 
w różnych pozycjach, w modnych strojach, jeden kroi chleb, drugi nalewa z dzbana 
wino, inny wznosi puchar. Zwraca uwagę rudowłosy Judasz trzymający z tyłu czer-
wony trzos.

Malowana Pasja w ołtarzy głównym

Jedynie w Wielkim Poście można zobaczyć zamknięte skrzydła ołtarza z ma-
lowanymi ośmioma kwaterami ze scenami Męki Chrystusa. Ubiory współczesne 
malarzowi, zwanemu Mistrzem Pasji z Góry Śląskiej, malowane są żywymi kolorami, 
pełne ekspresji postacie uchwycone są w ruchu. Mimo że tło nadal jest złociste, to 
jednak malarz usiłuje postaci osadzić w przestrzeni, wprowadza perspektywę (choć 
nie zawsze mu ona wychodzi), maluje architekturę lub fragmenty pejzażu. To za-
powiada już nowy styl – renesans, który w jeszcze większym wymiarze pojawia się 
na zewnętrznych malowanych skrzydłach, gdzie w krajobrazie ukazano na czterech 
kwaterach świętych: u góry z lewej św. Jana Ewangelistę z orłem siedzącym na skale, 
nad którym unosi się Madonna z Dzieciątkiem w płomienistej mandorli; z prawej 
św. Hieronima, któremu ukazuje się ukrzyżowany Chrystus na drzewie, z boku leży 
odrzucony przez świętego męża strój kardynalski, u stóp lew, który towarzyszył mu 
na pustyni. Poniżej św. Jana Chrzciciela z Barankiem Eucharystycznym, a z prawej św. 
Krzysztofa przenoszącego Jezusa przez wodę, któremu zza skały przygląda się ubra-
ny w opończę mężczyzna trzymający latarnię. Skrzydła te można obejrzeć, patrząc 
na ołtarz z boku w czasie obchodzenia ambitu.

21  Św. Jadwiga była babcią Przemysła II, teściową Przemysła I.

Ryc. 8. Stojący w prezbiterium 
wspaniały późnogotycki 
ołtarz szafi asty pochodzi 
z Góry Śląskiej. Anonimowi 
artyści stworzyli rzeźbione 
i malowane postacie 
świętych, które nawiązują 
do tzw. stylu pięknego, 
mającego swoją genezę 
w sztuce dworskiej, 
fot. D. Krakowiak.
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Złota Kaplica

Usytuowana na osi kościoła Złota Kaplica, poświęcona od średniowiecza Mat-
ce Bożej, w 1834 roku została przeznaczona na mauzoleum pierwszych Piastów. Na 
budowę pomnika zbierano składki w trzech zaborach, datki dali także król niemie-
cki, car rosyjski i król angielski. Jednak najwięcej trudu i pieniędzy włożył hr. Edward 
Raczyński, wybitny mecenas sztuki, twórca programu ideowego kaplicy. Jej niezwykłe 
wnętrze w stylu bizantyjskim miało przypominać początki chrześcijaństwa i państwa 
polskiego; a zaprojektował je pracujący w Polsce Włoch Franciszek Maria Lanci. Na 
pokrytym złotem sklepieniu ukazano postacie dwudziestu polskich świętych i bło-
gosławionych, a pośrodku Chrystusa Pantokratora otoczonego przez serafi ny. Poniżej 
fryz tworzą herby trzydziestu czterech polskich rodów rycerskich i ośmiu najstarszych 
diecezji. Warto przyjrzeć się oryginalnym kręconym kolumienkom i siedzącym na 
gniazdach orłom. To czytelne odniesienie do legendy o polskim herbie. Drogocenny 
mozaikowy obraz Wniebowzięcie Matki Boskiej (wzorowany na Tycjanie) przywiezio-
no z Wenecji, a ufundowała go żona Edwarda Raczyńskiego, Konstancja. Ten sam ar-

Ryc. 9. Złota Kaplica powstała dla uczczenia 
pierwszych polskich władców, których szczątki 
pochowano w tym marmurowym sarkofagu. 
Pierwsze dwie płaskorzeźby z prawej strony 
pochodzą z sarkofagu, który Bolesławowi Chrobremu 
wzniósł ok. 1360 roku Kazimierz Wielki, 
fot. ze zbiorów Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w Poznaniu.

Ryc. 10. Choć na budowę Kaplicy Królów 
Polskich datki płynęły m.in. z trzech zaborów, 
to posągi Mieszka I i Bolesława są darem hrabiego 
Edwarda Raczyńskiego. Na jego życzenie 
rzeźbiarz Christian Rauch przedstawił Mieszka 
w stroju mnicha niosącego krzyż, a Bolesława, 
jako króla-wojownika, o twarzy księcia Józefa 
Poniatowskiego, fot. ze zbiorów Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

Zabytki na Ostrowie Tumskim w Poznaniu



Perspektywa naukowo-badawcza 2

105

tysta Liborio Salandri stworzył wspaniałą mozaikową posadzkę z łacińskim napisem 
Książe Mieczysław + Król Bolesław. Najważniejszy jest neogotycki sarkofag, ustawiony 
w południowej niszy, w którym złożono szczątki pierwszych Piastów (ryc. 9). 

W jego bok wmontowano płaskorzeźby Chrystusa i św. Piotra, pochodzące 
z czternastowiecznej tumby Chrobrego (dwa pierwsze z prawej strony). Arkadę nad 
niszą wypełnia obraz Bolesław Chrobry i Otton III u grobu św. Wojciecha (Edwarda 
Brzozowskiego), któremu odpowiada obraz Mieczysław I kruszy bałwany (Januare-
go Suchodolskiego) umieszczony nad stojącymi w niszy na przeciwko spiżowymi 
fi gurami pierwszych władców (znakomite dzieło Christiana Raucha). Mieszko I uka-
zany jest z krzyżem w ręce i w stroju mnicha, Bolesława przedstawiono w kolczudze, 
z mieczem w ręku i koronie na głowie (ryc. 10). Za posągi zapłacił hr. Edward Ra-
czyński, co uwiecznił odpowiednim napisem. Kiedy oskarżono go o przywłaszczenie 
publicznych pieniędzy, kazał napis skuć, a sam popełnił rok później samobójstwo. 
Złota Kaplica powstała ku pokrzepieniu serc w ciężkim czasie niewoli i rolę swoją 
spełniła. Z zewnątrz wyróżnia się kopułowym dachem ze złotą koroną i krzyżem 
i ustawionymi około 1966 roku posągami Dobrawy, Mieszka I, króla Bolesława Chro-
brego i bpa Jordana. 

Nagrobki w ambicie

Pierwotnie w miejscu Złotej Kaplicy znajdo-
wała się kaplica mansjonarzy poświęcona Wniebo-
wzięciu Najświętszej Maryi Panny. Jej ściany pokry-
wały kobierce, we wnętrzu oprócz ołtarza stały stalle 
i nagrobki, które w 1703 roku, z powodu remontu ka-
plicy wystawiono m.in. do ambitu22. Jednym z nich 
jest nagrobek bpa Benedykta Izdbieńskiego (†1553), 
dzieło Jana Michałowicza z Urzędowa, najwybitniej-
szego polskiego rzeźbiarza renesansowego. Podob-
nie jak jego włoscy koledzy wyrył swoją sygnaturę23, 
ale bardzo subtelnie, nie tak nachalnie, jak uczynił to 
10 lat później Hieronim Canavesi. W czasie przeno-
szenia nagrobka źle zestawiono jego części, m.in. 
postaci św. Pawła (z mieczem) i św. Piotra (z kluczami 
w ręce), ustawione nieprawidłowo po bokach (ryc. 11). 
Niewykluczone, że w innym miejscu znajdowały się też fi gury trytona i syreny, dziś 
stanowiące postument dla świętych apostołów24. Tak jak i inne renesansowe rzeźby 
nagrobek był w przeszłości polichromowany.

Naprzeciwko usytuowany jest drugi nagrobek pochodzący z kaplicy. Jest to 
wczesnobarokowy monument poświęcony biskupowi Adamowi Nowodworskiemu 
(†1634), który jest dziełem wzmiankowanego już przy kaplicy Szołdrskich gdańskiego 
warsztatu Wilhelma Richtera. Zmarły ukazany jest, tak jak w renesansie, w pozycji le-
żącej, ale scena zmartwychwstania w zwieńczeniu i kolorystyka nagrobka odpowiada 
już nowej epoce.

22  Nagrobek bpa Sebastiana Branickiego (†1544) przeniesiono do kaplicy pw. św. Cecylii.
23  Sygnatura jest umieszczona pod łukiem arkady, nad postacią biskupa.
24  Jak mógł wyglądać nagrobek, ukazuje rysunek zmarłego w 2001 roku miejskiego konserwa-
tora zabytków, Witolda Gałki, w jego książce o architekturze i sztuce Poznania, dz. cyt.

Ryc. 11. Nagrobek bpa 
Benedykta Izdbieńskiego 
stał pierwotnie w kaplicy 
mansjonarzy, zanim 
w 1703 roku trafi ł do ambitu. 
Wtedy źle zestawiono jego 
poszczególne elementy, 
m.in. zamieniając fi gury 
św. św. Piotra i Pawła. Twórcą 
monumentu jest Polak Jan 
Michałowicz z Urzędowa, 
fot. archiwum CTK TRAKT.
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Idąc dalej, zwracamy uwagę na zawieszone na ścianie północnej liczne portre-
ty trumienne. Przybijano je do trumny w czasie pogrzebu, by zmarły „uczestniczył” 
w uroczystościach. Dlatego malowane wizerunki wiernie oddają wygląd portreto-
wanych osób. Portrety trumienne występują tylko w Polsce, najwięcej powstało ich 
w XVII i XVIII wieku.

Spiżowe płyty nagrobne

Ale oprócz portretów i miecza św. Piotra25, w ambicie znajdują się dwie wspa-
niałe średniowieczne spiżowe płyty nagrobne. Jedna z nich wisi tuż przy zakrystii 
(na ścianie, gdzie wiszą portrety). Biskup Andrzej z Bnina (†1479) sam sprowadził ją 
z Flandrii dwadzieścia lat przed swoją śmiercią26. Biskup Andrzej był „człowiekiem 
skromnym i łagodnym, niskiego wzrostu, o czarnych włosach, prowadzącym żywot 
czysty i przykładny, niezbyt surowym i ostrym wobec niepoprawnych kleryków swe-
go kościoła i diecezji. (…) Dobrotliwy był i łaskawy dla ubogich i potrzebujących, po-
tajemnie niezamożnym dziewicom ofi arowywał posag, a wdowom i sierotom i innym 
nieszczęśnikom pociechę pieniężną”. Ale zgodnie z duchem epoki ten łagodny czło-
wiek wraz ze swymi krewnymi i dworzanami najechał zamek Abrahama Zbąskiego w 
Zbąszyniu i pojmawszy goszczonych tam siedmiu heretyków, sprowadziwszy ich do 
Poznania, kazał ich publicznie spalić na stosie na rynku27.

Druga płyta spiżowa w ambicie jest dziełem słynnego warsztatu Vischerów 
(oglądaliśmy już jego późny wyrób – płytę Bernarda Lubrańskiego). Sprowadził ją 
z Norymbergii bp Uriel Górka (†1498). Współczesny kronikarz tak go opisał: [był to] 
„mężczyzna pełen uroku, o czarnych oczach, średniej postury, o kędzierzawych 
włosach; pobłażliwy wobec krewnych, cierpiący na epilepsję i wiele innych dole-
gliwości”28. To on sprowadził do Polski włoskiego ogrodnika Novalisa, od którego 
nazwiska pochodzą nowalijki. Uriel zmarł w Karlovych Varach, gdzie jeździł wie-
lokrotnie dla poratowania zdrowia. Obaj biskupi ukazani są w gotyckiej świątyni, 
symbolizującej Kościół jako instytucję lub Niebieskie Jeruzalem. Podobnie przed-
stawiony jest, choć w rycerskiej zbroi, ojciec Uriela, Łukasz Górka (†1475), wojewo-
da poznański, który pomógł mu wydatnie w zrobieniu kariery. Jego spiżowa płyta 
wisi obecnie w nawie północnej. Naprzeciw jest rodowa kaplica, przebudowana 
w 1481 roku z dwóch przez Uriela, w której ojciec i syn zostali pochowani w kamien-
nych tumbach nakrytych tymi drogocennymi płytami.

Kaplica Górków 

Ścianę zachodnią kaplicy Górków, obecnie pw. Najświętszego Sakramentu, zajmu-
je najpiękniejszy w katedrze, renesansowy, piętrowy nagrobek Górków (ryc. 12). 
Jest to dzieło Hieronima Canavesiego, który swoim zwyczajem umieścił na nim na-
pis reklamujący swój warsztat. W niszach spoczywają leżące postaci starosty gene-
ralnego wielkopolskiego Andrzeja I (†1551) i jego żony Barbary z Kurozwęk (†1545). 
Niezwykle bogaty Andrzej Górka posiadał w Wielkopolsce dwanaście miast i ponad 
sto wsi, dzierżawił liczne królewszczyzny, miał dobra w Małopolsce i na Rusi wnie-
sione mu posagiem przez bogatą żonę. W Archiwum Miejskim zachował się opis jej 

25  Por. A. Pudelska, Co warto wiedzieć o poznańskim mieczu św. Piotra? w niniejszej publikacji.
26  Kamienny sarkofag bpa Andrzeja z Bnina, nakryty płytą spiżową, stanął w obecnej kaplicy 
św. Krzyża.
27  J. Wiesiołowski (oprac.), Katalog biskupów poznańskich, Poznań 2004.
28  J. Wiesiołowski, dz. cyt.
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pogrzebu: „Dnia 16 sierpnia [1545] umarła w Poznaniu przy ulicy Wodnej w domu 
Górków Barbara z Kurozwęk, małżonka Andrzeja Górki, starosty generalnego wiel-
kopolskiego, pani dla cnót swych domowych powszechnie wielbiona. Zwłoki jej za-
balsamowane stały w pałacu Górków, w sali kirem czarnym obite […]. Odbywało się 
przy nich dzień i noc nabożeństwo, a między innymi niezmiernymi wydatkami Górka 
żywił i odziewał przez ten czas 400 ubogich. W Marcu 1546 roku przeniesione zostały 
z największą okazałością do kościoła katedralnego, gdzie je złożono w grobie Gór-
ków. Na pogrzebie znajdowała się niemal wszystka szlachta wielkopolska i liczne bar-
dzo duchowieństwo; mary, na których ciało znakomici obywatele z pałacu Górków, 
aż do katedry nieśli, okryte było złotogłowiem. Tak wielka zaś była ciżba z rozmaitych 
stron na pogrzeb ten zaproszonych i przybyłych do Poznania osób, że gdy się orszak 
pogrzebowy ruszył, jedni z przytomnych [obecnych] sięgali już kościoła katedral-
nego, gdy tymczasem drudzy jeszcze na Wodnej ulicy stali. Długo potem nie było 
w Poznaniu tak okazałego pogrzebu. Górkowie bowiem czy to na turniejach, czy też 
na pogrzebach wystawnością i przepychem przewyższali innych”29. Relacja wiele 
mówi o epoce, gdy śmierć stawała się okazją do organizowania pełnych przepychu 
uroczystości, które miały służyć podkreśleniu chwały rodu. Zmarłą pochowano nie-
mal rok po jej śmierci, co było zjawiskiem częstym w owych czasach, gdy tygodnie 
mijały, zanim wieść o zgonie dotarła do krewnych i zanim przygotowano odpowied-
nią oprawę pogrzebu.

29  J. Łukaszewicz, Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, t. II, 
Poznań 1998, s. 226. 

Ryc. 12. Jeden 
z najpiękniejszych 
renesansowych nagrobków 
w Polsce znajduje się 
w kaplicy Najświętszego 
Sakramentu. To wybitne 
dzieło Hieronima Canavesiego 
ukazuje członków potężnego 
rodu Górków. Po środku 
spoczywa Andrzej, generalny 
starosta Wielkopolski i jego 
żona Barbara z Kurozwęk. 
Po bokach, zamiast 
świętych, stoją ich krewni: 
bp Uriel i bp Łukasz II (ojciec 
Andrzeja). Konserwatorzy 
odtworzyli częściowo barwną 
polichromię, fot. D. Krakowiak.



108

Figury zmarłych wykonano z węgierskiego ciemnoczerwonego marmuru. 
Pan starosta ukazany jest w paradnej zbroi, zdobionej bogato ornamentem, której 
poszczególne części spinają pozłacane sprzączki; złote są także ostrogi, w prawej 
ręce trzyma buzdygan, a lewą dotyka rękojeści miecza. U jego stóp leży szyszak 
z pióropuszem. Jego żona ubrana jest w wytworną plisowaną suknię, ze złocistymi 
mankietami rękawów, pozłacanym paskiem i haftowanym złotem gorsetem, wyła-
niającym się spod welonu, który nakrywa też zdobiony drogimi kamieniami toczek. 
W lewej ręce, opartej na poduszce ze złotogłowiu, trzyma książkę. Spod sukni wysta-
je fragment bucika, wsparty na drugiej poduszce. Poniżej rodziców, w dolnej partii 
nagrobka, na tle arkad ukazano klęczącą szóstkę ich dzieci, odkutych w piaskowcu 
(ryc. 13). Jeżeli przyjrzymy się uważnie, to zauważymy, że ich postacie różnią się mię-
dzy sobą. Artysta umiejętnie pokazał osoby żyjące w momencie fundacji nagrobka 
i te, które zmarły. W pierwszej arkadzie od lewej widzimy zmarłego w dzieciństwie 
synka, którego imienia nie znamy oraz – także już nieżyjącego – najstarszego syna 
Łukasza III, w zbroi i z szyszakiem u kolan. W następnej arkadzie klęczą: Andrzej II 
– fundator nagrobka, i najmłodszy Stanisław, który umrze jako ostatni z rodu w 1592 
roku. Stanisław był garbaty, ale rzeźbiarz oczywiście tego nie pokazał, wyróżnia go 
tylko niski wzrost. Z drugiej strony klęczą córki: ubrana w bogaty strój Barbara Czarn-
kowska (jedyna z rodzeństwa doczekała się potomstwa i to jej synowie odziedziczą 
cały ogromny majątek Górków), a za nią, we wdowiej szacie, klęczy jej nieżyjąca już 
siostra Katarzyna (†1570)30. Przyjrzyjmy się też emblematom śmierci: odwróconym 
w dół i skrzyżowanym pochodniom, i kołczanowi ze strzałami i łukiem przewiąza-
nymi chustą. Niezwykle ozdobne są kartusze herbowe umieszczone w partii coko-
łowej i w zwieńczeniu pod fi gurą Zmartwychwstałego Chrystusa. Na tych częściach 
nagrobka konserwatorzy odtworzyli pierwotną, intensywną polichromię. W niszach, 
po bokach zmarłych małżonków, zamiast świętych patronów, stanęły marmurowe 
fi gury bpa Uriela (†1498), który zapoczątkował potęgę rodu, i bpa Łukasza (†1542)31, 
ojca zmarłego starosty.

30  Katarzyna Górka, wdowa po wojewodzie inowrocławskim Janie Kościeleckim (†1553), poślu-
biła rok później Rafała Działyńskiego, kasztelana brzeskiego i kujawskiego.
31 Łukasz II Górka był starostą generalnym wielkopolskim i wojewodą poznańskim, ojcem An-
drzeja I. Po śmierci żony Katarzyny Szamotulskiej (†1530) w 1538 r. w ciągu jednego dnia przyjął 
wszystkie święcenia i został biskupem kujawskim.

Ryc. 13. Na nagrobku Górków, 
poniżej rodziców, klęczą ich 
dzieci. Artysta umiejętnie 
ukazał żywych i zmarłych. 
Ci ostatni są usytuowani 
bliżej otwartych drzwi: z lewej 
nieznany z imienia chłopczyk
i Łukasz III, mąż Halszki 
z Ostroga, a z prawej, we 
wdowim welonie, ich siostra 
Katarzyna. Środek zajmują 
postaci żyjących: Andrzeja II 
(fundatora nagrobka) 
i Stanisława oraz ubranej 
we wspaniałe szaty Barbary, 
fot. archiwum CTK TRAKT.
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Gdy w styczniu 1573 roku zmarł najstarszy z rodzeństwa Łukasz III, Andrzej 
i Stanisław chcieli go pochować w rodowej kaplicy. Ale na to nie pozwolili kanonicy ka-
tedralni, gdyż wszyscy trzej byli przywódcami innowierców w Wielkopolsce32. Wzbu-
rzony Andrzej Górka chciał za pomocą armat wywalić dziurę w murze, by wprowadzić 
zwłoki brata siłą do kaplicy, ale na szczęście rodzina mu to wyperswadowała33.

Cudowny krucyfi ks

Po wschodniej stronie kaplicy stoi monumentalny czarny ołtarz z końca XVIII 
wieku, w którym umieszczono niewielki późnogotycki krucyfi ks (ryc. 14). Pierwotnie 
wisiał on na Bramie Wrocławskiej, przez którą wyprowadzano skazanych na śmierć 
więźniów. Jak głosi legenda Chrystus przemówił za jednym z nich, niesprawiedliwie 
oskarżonym. Wieś o tym rozniosła się daleko i w 1652 roku w uroczystym pochodzie 
krucyfi ks przeniesiono do katedry na polecenie ówczesnego bpa Wojciecha Tolibow-
skiego. O kulcie świadczą wota licznie otaczające krucyfi ks (część z nich znajduje się 
w Muzeum Archidiecezjalnym). Biskup Tolibowski (†1663) został pochowany w pobli-
żu cudownego wizerunku, podobnie jak jego krewniak kanonik Ludwik Tolibowski 
(†1679), a upamiętniają ich dwa barokowe epitafi a34.

32  W poznańskim pałacu Górków (obecnie siedzibie Muzeum Archeologicznego) odbywały się 
nabożeństwa i synody innowierców.
33  Łukasz III Górka (mąż słynnej Halszki z Ostroga) został pochowany w Szamotułach. Gdy 
10 lat później zmarł Andrzej II († styczeń 1583), ich najmłodszy brat Stanisław urządził im wspa-
niały pogrzeb i pochował obu braci w specjalnie wzniesionej kaplicy przy kościele parafi alnym 
w Kórniku (wówczas należącym do protestantów). Wystawił im piękne nagrobki, które wraz 
z jego nagrobkiem (ufundowanym przez siostrzeńców Czarnkowskich) do dziś możemy oglądać 
w kórnickim kościele.
34  Wg Janusza Pałubickiego, znawcy pruskiej rzeźby nowożytnej, wykonano je w Elblągu.

Ryc. 14. Środek 
monumentalnego ołtarza 
w kaplicy Najświętszego 
Sakramentu zajmuje, 
otoczony kultem, krucyfi ks. 
Przeniesiono go tutaj 
z Bramy Wrocławskiej 
w 1652 roku, gdy Pan Jezus 
ujął się za człowiekiem 
niesłusznie skazanym na 
śmierć. Cudowny wizerunek 
otaczają liczne wota, 
pozostałe można obejrzeć 
w Muzeum Archidiecezjalnym, 
fot. archiwum CTK TRAKT.
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Nagrobek Łukasza Kościeleckiego

W następnej kaplicy pw. św. Franciszka Ksawerego znaj-
duje się późnorenesansowy nagrobek bpa Łukasza Koś-
cieleckiego (†1597). Choć przypomina poprzednie, to tu 
pojawiają się nowe motywy: zawieszone na dekoracyj-
nych wstążkach skrzyżowane piszczele, łopaty i motyka, 
czaszki, klepsydra symbolizująca upływający czas, główki 
makówek – wszystkie one są symbolami śmierci (ryc. 15). 
Tego typu dekoracje były charakterystyczne dla przełomu 
XVI/XVII wieku, gdy kończył się renesans, a zaczynał barok 
ze swoim upodobaniem do celebrowania uroczystości po-
grzebowych.

Kaplica pw. św. Marcina

Przy wieży północnej, zwanej czarną, znajduje się kaplica pw. św. Marcina, którą 
zdobi manierystyczny obraz Wjazd św. Marcina do Amiens. W 1628 roku wykonał go 
znany nam już z kaplicy Szołdrskich malarz Krzysztof Boguszewski, który zgodnie 
z ówczesną modą namalował żyjące współcześnie postaci. Jako święty Marcin zo-
stał przedstawiony królewicz Władysław IV, który mieczem odcina kawałek swego 
płaszcza i podaje żebrakowi. A nędzarzem tym był Chrystus, którego widzimy u góry 
obrazu z kawałkiem czerwonej tkaniny. W towarzyszącym św. Marcinowi orszaku 
w złotej zbroi jest król Zygmunt III Waza. Boguszewski mógł go widzieć w 1623 roku, 
gdy wraz z królową i pierworodnym synem Władysławem kilka tygodni spędził 
w Wielkopolsce, odwiedzając poszczególne miasta. Zachowały się z tego okresu licz-
ne opisy uroczystości i zabaw, jakie z tej okazji urządzano35.

Podziemia

Schodami w wieży północnej, w której niegdyś był skarbiec katedralny, schodzi-
my do podziemia, gdzie możemy zobaczyć przedromańskie i romańskie pozostałości ka-
tedry, groby pierwszych władców i misę chrzcielną. Ekspozycji towarzyszą nowoczesne 
plansze z krótkimi tekstami i wizualizacją, ukazującą wygląd wnętrza katedry przed wie-
kami. Na końcu podziemi, pod obecnym prezbiterium, umieszczona jest krypta z trum-
nami arcybiskupów poznańskich i skromnym ołtarzem opartym na dwóch lwicach po-
chodzących z dawnej kaplicy zamku cesarskiego. Na ścianie wisi masywny krucyfi ks.

Przez gotycki portal zachodni opuszczamy katedrę i wchodzimy na plac kate-
dralny. Niegdyś był tu cmentarz, a w XIX wieku miały stanąć ogromne posągi Miesz-
ka I i Bolesława Chrobrego zaprojektowane przez Karla Friedricha Schinkla. Jednak 
obawa przed ich zniszczeniem w czasie ostrzału artyleryjskiego Cytadeli, zbudowanej 
w 1836 roku, skłoniła artystę do porzucenia tego pomysłu na rzecz stojącego po dru-
giej stronie placu zrujnowanego kościoła NMP. Schinkel zainteresował nim pruskiego 
następcę tronu Fryderyka Wilhelma IV, wielkiego miłośnika i znawcę średniowiecznej 
architektury. Dzięki jego interwencji i polskich władz kościelnych świątynia ocalała, 
mimo że wydano już nakaz jej rozbiórki.

35  M.in. Jan Radoliński urządził w Krześlicach latem kulig dla królewicza Władysława, posypu-
jąc ziemię… solą. Po wspaniałej uczcie z tańcami obdarował go drogocennymi psami myśliw-
skimi ze swojej hodowli. W tym czasie król wraz z licznym dworem był podejmowany przez 
opata cysterskiego w Wągrowcu. Zob. T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. VI, Poznań 
1884, s. 289 i n.

Ryc. 15. Nagrobek bpa 
Łukasza Kościeleckiego 
zapowiada już okres 
kontrreformacji. Świadczą 
o tym liczne symbole śmierci: 
czaszki, łopata i szpadel, 
klepsydra, makówki i kości, 
fot. archiwum CTK TRAKT.
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Kościół Najświętszej Marii Panny

Gotycki kościół NMP in Summo (na grodzie) z połowy XV wieku wart 
jest szczególnego zainteresowania (ryc. 16). Jak napisali autorzy prze-
wodnika Historyczne kościoły Poznania „nie ma kościoła w Polsce, który 
szczyciłby się tak starą tradycją, jak niewielki, ale wyróżniający się szla-
chetnością architektury dawny kościół kolegiacki Najświętszej Marii Pan-
ny”36. Jego twórcą był poznański murator Hanusz Prus, uczeń słynnego 
Henryka Brunsberga. Była to pierwsza budowla halowa w Wielkopolsce. 
Pierwotnie miała być dłuższa, jednak nierówność terenu spowodowa-
ła przerwanie budowy. Dekoracyjny szczyt zachodni jest dziełem Jana 
Lorka z Kościana. Mimo niedużych rozmiarów kościół zachwyca do-
skonałymi proporcjami, wykończeniem elewacji, zastosowaniem gla-
zurowanych cegieł i kształtek. Wnętrze pokrywa polichromia Wacława 
Taranczewskiego, jego dziełem jest też ołtarz (przeniesiony ostatnio do 
kościoła św. Anny na Łazarzu) i projekt witraży.

Piastowski zespół rezydencjonalno-sakralny

Kościół stoi częściowo na palatium Mieszka I, obok kaplicy, którą 
w 965 roku ufundowała księżna Dobrawa. Dzięki archeologom wiemy, 
że ten najstarszy w Polsce kompleks rezydencjonalno-sakralny zbudowano 
z kamienia; ściany wewnętrzne i zewnętrzne oraz posadzki były tynkowane czystym 
gipsem. Dwukondygnacyjne palatium posiadało na parterze przedsionek, z które-
go prowadziły schody na piętro, przedpokój, dużą reprezentacyjną salę, kancela-
rię i skarbczyk. Po zachodniej stronie budynku znajdowała się pracownia złotnicza, 
po wschodniej brukowany plac, na którym pod zadaszeniem władca przemawiał 
do poddanych. Niedużą kaplicę, dobudowaną od wschodu, zdobiła złota mozaika 
i obraz lub polichromia o tematyce maryjnej. Świadczą o tym odnalezione drobinki 
niebieskiej ultramaryny używanej do malowania szat Matki Boskiej. Była ona więcej 
warta niż złoto, gdyż barwnik ten importowano z daleka. Tę najstarszą w państwie 
polskim kaplicę ufundowała Dobrawa w 965 roku. Być może i ona i biskup Jordan 
zostali w niej pochowani. W palatium, zwanym przez kronikarzy zamkiem, urodzili się 
m.in.: Chrobry, Mieszko II, Władysław Odonic, Przemysł II, zmarli: Bolesław Chrobry, 
Kazimierz Odnowiciel, Przemysł I. Najwybitniejszym gościem podejmowanym przez 
Bolesława Chrobrego w marcu 1000 roku był cesarz Otto III, a jego wizyta miała brze-
mienne skutki dla młodego polskiego państwa, wprowadzając je w krąg kulturowy 
Europy łacińskiej.

Siedziba biskupów

Gdy w 1288 roku siedziba książęca ostatecznie przeniesiona została na lewy 
brzeg Warty, palatium i kaplica pałacowa przeszły na własność Kościoła. Niemodny bu-
dynek rozebrano, gdyż biskupi już od X wieku posiadali własny dwór, pierwotnie drew-
niany, później murowany, usytuowany po południowej stronie tumu. Pałac arcybiskupi 
był wielokrotnie przebudowywany, m.in. przez Jana Baptystę Quadro w połowie XVI 
wieku i słynnego rzymskiego architekta Pompeo Ferrariego na początku XVIII wieku. 
Obecny kształt jest wynikiem ostatnich 200 lat (ryc. 17). Fasadę zaprojektowali Juliusz 
Salkowski i Henryk Schinkel, skrzydło boczne Henryk Ittar lub Antoni Höhne. Biskup 
Jan Lubrański kazał zbudować w 1513 roku ganek zawieszony nad ulicą, którym można 
było przejść z pałacu bezpośrednio do katedry. Ganek ten rozebrano w 1813 roku. 

36  Z. Kurzawa, A. Kusztelski, Historyczne kościoły Poznania, Poznań 2006.

Ryc. 16. Piękny gotycki 
kościół kolegiacki 
pw. Najświętszej Marii Panny 
in Summo (na grodzie) 
stoi na pozostałościach 
palatium Mieszka I 
i najstarszej w Polsce kaplicy, 
którą ufundowała czeska 
księżna Dobrawa, 
fot. archiwum CTK TRAKT.
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Biskupi często podejmowali ważnych gości w swojej siedzibie. W 1469 roku Ka-
zimierz Jagiellończyk sądził tu potoczki ziemskie. Wiosną 1513 roku biskup Lubrański 
gościł „z największą okazałością” Zygmunta Starego i jego dwór. Monarcha przybył, 
by odebrać hołd od Albrechta, mistrza krzyżackiego, który jednak do Poznania nie 
przybył „pomimo umowy w roku 1512 na sejmie piotrkowskim uczynionej”. Przysłał 
tylko bpa Joba, prosząc o odłożenie hołdu do dnia św. Marcina, „czem się król niepo-
mału obraził”. W pałacu biskupim przyszła wówczas na świat Jadwiga, córka Zygmun-
ta I i Barbary Zápolya. Biskup ofi arował dostojnej położnicy srebrne i złote naczynia 
wielkiej wartości. W 1574 roku bp Adam Konarski podejmował Henryka Walezego na 
obiedzie, a znali się osobiście, gdyż Konarski stał na czele delegacji, która wyruszyła 
rok wcześniej do Paryża prosić Walezego o przyjęcie polskiej korony. W XVIII wieku 
zatrzymywali się w biskupiej rezydencji: August II Mocny, August III, Stanisław Au-
gust Poniatowski. Ich portrety, zdobiące niegdyś pałac, można obejrzeć od niedawna 
w Muzeum Archidiecezjalnym. Przed pałacem stoi barokowa fi gura św. Jana Nepo-
mucena przeniesiona tu po wojnie z Kobylegopola. Rozległy ogród został w latach 60. 
XX wieku przecięty Trasą WZ (ob. ul. Prymasa Wyszyńskiego).

Zagórze

Po jej drugiej stronie rozciąga się Zagórze37. Ulice Wieżowa 
i Zagórze wytyczają obszar wczesnośredniowiecznej osady tar-
gowej z kolegiatą św. Mikołaja (rozebraną w 1817). Jej wnętrze 
zdobiło aż dziesięć ołtarzy, a w jednym z nich był „obraz sta-
ry, lecz wytwornej formy i malowania, z przedstawieniem NMP 
i św. Perpetui i Felicyty”38, czyli późnogotycki tryptyk Kwile-
ckich z Wróblewa, który obecnie jest ozdobą zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie. W 2. połowie XIX wieku wzniesiono 
tu seminarium duchowne (obecnie Wydział Teologiczny Uniwer-
sytetu im. A. Mickiewicza) i neogotycką kaplicę NMP (ryc. 18). 

Pruskie fortyfi kacje

Nad Cybiną, z boku ul. Dziekańskiej, stoją pozostałości Śluzy Tumskiej, wznie-
sionej przez Prusaków jako część umocnień poznańskiej twierdzy poligonalnej 
(ryc. 19). Ze starych umocnień pozostał tylko zachodni przyczółek, w którym mieściła 

37  Nazwa „Zagórze” wskazuje, że osada leżała za górą, którą zapewne było wyniesienie, na któ-
rym stał gród książęcy z palatium i kaplicą. Zagórze i zespół grodowy oddzielał błotnisty rów.
38  Wizytacja kościoła kolegiackiego i parafi alnego św. Mikołaja w Poznaniu [Rogalińskiego] 1779, 
[w:] Chwaliszewo, „Kronika Miasta Poznania”, z. 1, Poznań 1995.

Ryc. 17. Biskupi mieli swoją 
siedzibę na Ostrowie 
Tumskim od X wieku, 
najpierw drewnianą, a później 
murowaną. W 1513 bp Lubrański 
zbudował między pałacem 
a katedrą ganek nad ulicą, który 
rozebrano w 1813 roku. Obecny 
kształt pałacu jest dziełem 
ostatnich 200 lat, 
fot. Z. Schmidt.

Ryc. 18. Na Zagórzu w końcu 
XIX wieku, przy wzniesionym 
tam seminarium duchownym, 
postawiono neogotycką 
kaplicę pw. NMP. Niegdyś 
wznosił się tu (najstarszy 
w Poznaniu) kościół parafi alny 
pw. św. Mikołaja, który 
Prusacy rozebrali w 1817 roku, 
fot. archiwum CTK TRAKT.
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Ryc. 19. Z umocnień pruskiej 
twierdzy poligonalnej 
pozostało do dziś niewiele. 
Do nielicznych należy Śluza 
Tumska, którą obecnie 
poddaje się pracom 
konserwatorskim. Zostanie 
połączona kładką pieszą 
z wznoszonym na prawym 
brzegu Cybiny Centrum 
Historii Ostrowa Tumskiego, 
fot. Ł. Zandecki.
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się brama. Śluza, rozebrana w 1920 roku, służyła wojsku, a gdy remontowano czy bu-
dowano od nowa most cybiński, przechodzili i przejeżdżali przez nią również cywile, 
choć wojsko bardzo niechętnie się na to zgadzało. Przyczółek, zbudowany z jasnej ce-
gły, z dekoracją wykonaną z cegły czerwonej i żółtej, od góry przykryty jest nasypem 
ziemnym. Ten dwukondygnacyjny obiekt składa się z pięciu pomieszczeń na każdym 
piętrze. W górnej kondygnacji przez środek prowadzi brukowany przejazd. Po jego 
lewej stronie znajdowało się pomieszczenie dla wozów, z osobną bramą wjazdową, 
a za nim stajnia dla koni, które przywiązywano do metalowych kółek wbitych w ścianę. 
Wnęki w ścianie północnej służyły do stawiania lamp olejowych. W pomieszczeniu po 
prawej stronie przejazdu znajdowała się wartownia z osobnym wejściem (zachowały 
się oryginalne drzwi). We wnętrzach zwracają uwagę sklepienia krzyżowe i beczkowe. 
Na jednym z nich widnieje napis „1838”. Nieczynny od wielu lat obiekt, służący jako 
zaplecze gospodarcze, jest od 2011 roku poddawany pracom remontowym. Ma być 
połączony kładką z budowanym na drugim brzegu Cybiny Centrum Historii Ostrowa 
Tumskiego. Z dawnych pruskich obwarowań zachował się też kilkunastometrowy od-
cinek muru ze strzelnicami.

Wikariaty

Skręcamy w ulicę Posadzego, która biegnie po koronie wczesnośredniowiecz-
nego wału. Stoją przy niej niewielkie dworki – wikariaty, zbudowane w 2. poł. XVIII wie-
ku w konstrukcji szachulcowej (ryc. 20). Dom nr 7 zwieńczony jest dachem w typie 
polskim, pokrytym gontem. Obok stoi zrekonstruowany w technice muru pruskiego 
budynek gospodarczy (niegdyś stał przy Akademii Lubrańskiego), a z drugiej strony 
dom nr 6, na którym wisi tablica upamiętniająca ks. prof. Wacława Gieburowskiego 
(1877–1943), twórcę i dyrygenta słynnego w okresie międzywojennym chłopięcego 
chóru katedralnego, którego tradycję kontynuowali Stefan Stuligrosz (1920–2012), 
Jerzy Kurczewski (1924–1995), ks. Zdzisław Biernat. 

W połowie ulicy wznosi się nowoczesny pawilon, w którym możemy od 
29 czerwca 2012 roku obejrzeć in situ niezwykłą ekspozycję wczesnośredniowiecz-
nych wałów z X wieku (ryc. 21) i murów Lubrańskiego, a wcześniej zobaczyć fi lm. 
Wrażenie jest oszałamiające. Spójrzmy na stojący obok wikariat z 2. poł. XVIII wieku, 
a zwłaszcza na towarzyszący mu niepozorny budynek gospodarczy, w którym odkry-

Ryc. 20. Ulica Posadzego 
prowadzi po śladzie 
potężnego wału, jaki w końcu 
X w. otoczył od północy 
wyspę tumską. Zachowały 
się tutaj XVIII-wieczne 
wikariaty i towarzyszące 
im budynki gospodarcze, 
wzniesione z muru 
pruskiego lub szachulca, 
fot. archiwum CTK TRAKT.

Zabytki na Ostrowie Tumskim w Poznaniu
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to późnogotycką wieżę obronną. Będą poddane 
konserwacji. Na narożniku ul. Posadzego i ul. Lu-
brańskiego stoi dawny wikariat, w którym mieści 
się obecnie Archiwum Archidiecezjalne, mocno roz-
budowane dzięki funduszom z Unii Europejskiej. 

Akademia Lubrańskiego

Po drugiej stronie, przy niedużym placyku, 
stoi budynek Akademii Lubrańskiego ufundowany 
w 1519 roku przez tego zasłużonego biskupa. 
Składa się z czterech skrzydeł otaczających nie-
wielki dziedziniec39. Skrzydła zachodnie (od stro-
ny Warty) i wschodnie są szersze. Niegdyś wień-
czyły je schodkowe szczyty i o wiele wyższe da-
chy (ryc. 22). Komunikację na wysokości I piętra 
zapewniał drewniany ganek. W Akademii uczyli się i mieszkali studenci i ich nauczy-
ciele, a poziom nauki w 1. połowie XVI wieku był bardzo wysoki. Później uczelnia stała 
się fi lią kolegium jezuitów. Na przełomie XVIII i XIX wieku budynek został przebudo-
wany, obniżono wtedy gotycki dach i zlikwidowano szczyty, a drewniany ganek na 
piętrze zastąpiono korytarzem z pruskiego muru. Jeszcze bardziej gruntowna zmiana 
nastąpiła w roku 1924, gdy wg projektu architekta Kazimierza Rucińskiego przebudo-
wano budynek na siedzibę Archiwum Archidiecezjalnego (czynnego od roku 1926). 
Wtedy wprowadzono arkadowy korytarzyk na parterze, a górny zastąpiono murowa-
nym. W 1936 roku znalazło tu gościnę Muzeum Archidiecezjalne (założone w 1893 roku 
z inicjatywy bardzo zasłużonego dla katedry i archidiecezji poznańskiej arcybiskupa 
Floriana Stablewskiego). Po zniszczeniach wojennych odbudowano budynek, a w la-
tach 1974–1979 skuto tynki i odsłonięto oryginalną ceglaną elewację.

39  J. Skuratowicz, Akademia Lubrańskiego: pomnik wielkopolskiej kultury i nauki, Poznań 2007.

Ryc. 21. W nowo wzniesionym 
pawilonie przy ul. Posadzego 
można obejrzeć in situ 
(na miejscu) autentyczne wały 
wczesnopiastowskie 
i mury wzniesione przez 
bpa Jana Lubrańskiego, 
fot. K. Zisopulu-Bleja.

Ryc. 22. Dzisiejsza Akademia 
Lubrańskiego wyglądała 
pierwotnie inaczej. Na tej 
wizualizacji komputerowej 
widać gotyckie szczyty 
schodkowe, które wieńczyły 
skrzydła wschodnie 
i zachodnie. Zlikwidowano 
je w końcu XVIII wieku, a dach 
obniżono. Budynek z arkadą 
na pierwszym planie to tzw. 
miejsce ustronne, czyli toalety, 
wzniesione nad ciekiem 
wodnym, rys. P. Walichnowski.
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Muzeum Archidiecezji Poznańskiej 

W 2006 roku dawna Akademia została poddana pracom przygotowującym do 
przejęcia w całości funkcji Muzeum Archidiecezjalnego. Prace te wyprzedziły badania 
archeologiczne. Ustalono wtedy, że budynek stanął w miejscu średniowiecznej wie-
ży mieszkalnej, a jego zachodnią ścianę stanowi mur (zachowany w sali na parterze 
w postaci okien strzelniczych) wzniesiony przez bpa Lubrańskiego. Odkryto też frag-
ment wcześniejszego muru, którego bieg zaznaczono w posadzce czerwonymi płyt-
kami. Na elewacji frontowej widnieją dwa herby: Godziemba Jana Lubrańskiego i me-
tropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego. W budynku znalazły pomieszczenia 
nie tylko cenne zbiory muzealne, ale i diecezjalna pracownia konserwatorska. W pięk-
nie odnowionych wnętrzach możemy obejrzeć na piętrze Galerię Nowożytnej Sztuki 
kościelnej z dziełami sztuki polskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, fl amandzkiej, włoskiej 
i francuskiej (ryc. 23a). Jest też Galeria Portretów: trumiennych (z terenu Wielkopolski) 
i reprezentacyjnych (w tym królewskich), z których część pochodzi z pałacu biskupie-
go, oraz zbiory prywatnych darczyńców, w tym cenna kolekcja zgromadzona przez 
Wiesławę Cichowicz. Na drugim piętrze znajduje się Galeria Sztuki Średniowiecznej, 
a jej eksponaty stanowią XIV–XVI-wieczne zabytki malarstwa i rzeźby, przeważnie 
dzieła wielkopolskich warsztatów (ryc. 23b). W skarbcu zgromadzono wspaniałe wy-
roby złotnicze pochodzące z katedry i kościołów diecezji poznańskiej. Reprezentują 
one sztukę złotniczą od XII wieku aż po wiek współczesny. Są tam m.in. przepiękne 
monstrancje (ryc. 23c), kielichy, pateny i relikwiarze, biskupie pierścienie i pastorały, 
w tym zdobiony emalią wykonany w Limoges, świadczący o międzynarodowych kon-
taktach poznańskich biskupów.

Pomnik Jana Kochanowskiego

Na placyku przed Muzeum stoi obelisk z medalionem z portretem Jana Kocha-
nowskiego, zaprojektowanym przez Wiktora Brodzkiego. Kamień węgielny pod po-
mnik, wybudowany ze składek społecznych, wmurowano w 1884 roku, w trzechsetną 

Ryc. 23. Zbiory Muzeum 
Archidiecezjalnego 
w Poznaniu: a) Toaleta Pana 
Jezusa, Gulio Romano, ok. 1530, 
olej na płótnie b) gotycka fi gura 
Madonny z kościoła 
św. Marcina w Poznaniu 
c) monstrancja króla Jagiełły 
należy do najstarszych 
w Polsce, fot. kolejno: 
A. Słomka, T. Frankowski, 
ze zbiorów archiwalnych 
Muzeum Archidiecezjalnego 
w Poznaniu.
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rocznicę śmierci poety. Ponieważ władze pruskie nie chciały wyrazić zgody na po-
stawienie pomnika, użyto wybiegu, powołując się na fakt, że Kochanowski w latach 
1564–1574 posiadał godność prepozyta poznańskiej kapituły katedralnej40.

Pomnik Jana Pawła II

Wracamy w kierunku katedry. Wzdłuż ulicy Lubrańskiego i ulicy Ostrów Tumski 
stoją murowane w wiekach XVI–XVII i XIX, i przebudowane w 1913 roku, kanonie i Kuria 
Metropolitalna (dawny konsystorz), przed którą pierwotnie stał pomnik Kochanow-
skiego, a obecnie stoi pomnik bł. Jana Pawła II, w pobliżu którego zasadzono „papieski” 
dąb. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni przed pomnikiem kwitną piękne rabaty.

Psałteria

Żegnając się z Ostrowem Tumskim, spójrzmy jeszcze na późnogotycki budy-
nek psałterii, wzniesionej z fundacji bpa Lubrańskiego dokonanej w 1512 roku. Schod-
kowy szczyt zdobią wnęki (tzw. blendy) w kształcie oślego grzbietu. W pobliżu wej-
ścia, na ścianie wschodniej (a także we wnętrzu), umieszczono trzy herby Godziemba. 
W oknie południowym zachowane są oryginalne metalowe okiennice zdobione ro-
zetkami. Niegdyś w domu tym mieszkało dwunastu kapłanów zobowiązanych do 
śpiewania w katedrze przez całą dobę, co dwie godziny, pieśni z Psałterza Dawido-
wego. Codziennie odprawiali też wotywę o Krzyżu Świętym, a co tydzień dwie msze 
w intencji bpa Lubrańskiego. Kolegium przetrwało do 1810 roku, choć w kolejnych 
wiekach ograniczano liczbę członków do dziewięciu, a później sześciu uczestników.

Pomiędzy psałterią a kolegiatą Najświętszej Marii Panny stoi kolumna Matki 
Boskiej Niepokalanej, ufundowana w 1886 roku przez kanonika Michała Sibilskie-
go. Pierwotnie stała na placu przed katedrą i w obecne miejsce została przeniesiona 
w 1925 roku.

Kanonie południowe

Kierując się w kierunku Mostu Chrobrego, mijamy po lewej stronie XVIII-
wieczną kanonię przy ul. Ostrów Tumski 5a. Kryta mansardowym dachem, porośnięta 
bluszczem, mieści w sobie sklep z dewocjonaliami. Ostatnią kanonię nr 6 ufundował 
około 1504 roku brat bpa Lubrańskiego, Mikołaj, wojewoda kaliski; przebudowano ją 
gruntownie w XVIII wieku. Od zdobiącego ją herbu Godziemba pochodzi nazwa bu-
dynku Fundi Godziemba. Kanonia ta oparta jest na fragmencie XVI-wiecznego muru 
otaczającego Ostrów Tumski. Dziś, w miejscu, gdzie niegdyś była brama prowadząca 
do położonego na wyspie Chwaliszewa, znajduje się przejście podziemne. Opuszcza-
my zielony Ostrów Tumski, na którym znajdziemy zabytki z każdej epoki, a wizyta ta 
może być doskonałą lekcją historii sztuki i historii.

40  Jako osoba świecka zajmował się zarządzaniem majątkiem kapituły, zapewne za pomocą po-
średników, gdyż sam prawdopodobnie nigdy w Poznaniu nie był. Jednak ks. Nowacki uważał, że 
poeta Poznań odwiedził.
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Co warto wiedzieć o poznańskim mieczu św. Piotra

Aleksandra Pudelska
Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

Co warto wiedzieć o poznańskim 
mieczu św. Piotra

Na poznańskim Ostrowie Tumskim, w Muzeum Archidiecezjalnym, jako 
szczególnie cenny obiekt pokazywany jest miecz św. Piotra. Przez wiele lat 
miejscem jego przechowywania była katedra, a dokładniej jej skarbiec. Dziś 

w katedrze można zobaczyć tylko kopię wykonaną za zgodą arcybiskupa w 2005 
roku, która wisi w północnej (lewej) nawie katedry przy wejściu do zakrystii.

Żadne inne poznańskie muzeum nie może poszczycić się obiektem tak cennym, 
a jednocześnie kontrowersyjnym, wzbudzającym duże emocje zarówno wśród osób 
zainteresowanych historią, jak i naukowców skrupulatnie ją badających. Zaryzykuję 
także twierdzenie, że żadne miasto w Polsce nie posiada tak starego i ważnego dla 
historii naszego kraju zabytku. Część historyków docenia wartość poznańskiego 
miecza i jego znaczenie. Dlatego obiekt ten prezentowany jest na ważnych, 
organizowanych przez inne muzea wystawach1. Część mieszkańców także zdaje sobie 
sprawę, jak cenny przedmiot nasze miasto posiada, czego dowodem może być fakt, 
że oryginał miecza brał udział w Misterium Męki Pańskiej (reżyserowanym przez Artura 
Piotrowskiego) wystawionym przez poznaniaków w Warszawie, w kwietniu 2011 roku2 
Wzruszający był szacunek, z jakim organizator, aktorzy oraz widzowie odnosili się do 
tego zabytku.

Kolejnym ważnym wydarzeniem z udziałem miecza św. Piotra (tym razem 
nie oryginałem lecz repliką zrobioną na podstawie zdjęć) było przedstawienie 
zorganizowane przez Stowarzyszenie Legion X, zatytułowane Gladiada, pokazane 
z okazji święta patronów miasta (Piotra i Pawła) na poznańskiej Malcie, w czerwcu 
2011 roku. Była to fabularyzowana, dość swobodna historia miecza św. Piotra. 
W inscenizacji aktor wcielony w rolę pierwszego polskiego biskupa Jordana wręcza 
miecz św. Piotra Mieszkowi I. Dzieje się to w czasie bitwy prowadzonej przez drużynę 
mieszkowych wojów z wojskami margrabiego Hodona, który najechał na nasz kraj. 
Obdarzony cudowną relikwią i papieskim błogosławieństwem lud Polan szybko 

1  Maior Polonia Sacra, Sztuka sakralna w średniowiecznej Wielkopolsce, Muzeum Początków 
Państwa Polskiego w Gnieźnie, 14.05–5.08.1997 r., Polska i Stolica Apostolska X–XXI w., Zamek 
Królewski w Warszawie, 12.05–4.07. 2006 r.
2  Więcej o udziale miecza św. Piotra w Misterium Męki Pańskiej w Warszawie znaleźć można na 
www.misterium.eu/o–misterium/miecz–ap–piotra/ (dostęp: 16.07.2012 r.).



Perspektywa naukowo-badawcza 2

119

rozpędza saskich najeźdźców. Słowiańskie kobiety i dzieci są bezpieczne, a książę 
Mieszko może przystąpić do organizacji chrześcijańskiego państwa. Dużo fantazji 
w tym przedstawieniu, ale cel – przypomnienie początków historii naszego kraju 
i zachęta do jej poznawania – osiągnięty.

Pora wyjaśnić, skąd wziął się miecz św. Piotra i dlaczego jest tak ważny. 
Zacznijmy od tego, jak wygląda (ryc. 1). Poznański miecz św. Piotra wykonany z żelaza, 
jest bronią jednosieczną o głowni prostej, rozszerzającej się ku dołowi, z mieczową 
rękojeścią. Długość całkowita wynosi 70,5 cm, największa szerokość głowni ok. 9,4 cm, 
szerokość przy rękojeści ok. 2,8 cm. Wyglądem bardziej przypomina tasak niż miecz 
bojowy używany przez żołnierzy3.

Jan Długosz w Kronice biskupów poznańskich z 1475 r.4 podaje, że w 966 r. (inne 
źródła podają, że było to w 968 r.) Jordan po nadaniu mu godności biskupa, został 
wysłany z Rzymu do Poznania, aby tam kierował Kościołem. Przy tej okazji papież 
przesłał ludowi polskiemu dar, a był nim miecz św. Piotra Apostoła. Miecz ten − jak 
głosiła legenda − podczas pojmania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym miał przy sobie 
św. Piotr, który w obronie Jezusa uciął ucho słudze arcykapłana, Malchusowi5.

3  Do takiego też rodzaju broni został zakwalifi kowany przez bronioznawców, M. Głosek, L. Kajz-
er, Miecz św. Piotra z katedry poznańskiej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. XXII, 1974 r., 
nr 2, s. 231–241.
4  Słowa Długosza w uproszczeniu brzmią następująco: „[…] Papież ogłosił wówczas i ustanowił 
dla Kościoła poznańskiego człowieka o wiadomej sobie cnocie, wierze i religijności, Włocha 
Jordana […]. Po wyświęceniu i błogosławieństwie otrzymanym w Rzymie rozkazał mu papież 
w roku pańskim 966 udać się do Królestwa Polskiego, by tam kierował Kościołem. Ten sam 
papież, by uczynić początki pobytu Jordana milszymi dla kleru i ludu polskiego, ofi arował mu 
miecz św. Piotra, którym apostoł, jak wierzą, miał odciąć uszy Malchiasza w Ogrodzie Oliwnym. 
Może ten sam miecz, a może inny zamiast tamtego pobłogosławił […] aby Kościół w Polsce 
posiadał jawny klejnot, którym mógłby się szczycić…”. Cyt. za: J. Długosz, Żywoty biskupów 
poznańskich, [w:] J. Wiesiołowski (oprac.), Żywoty biskupów poznańskich, Poznań 2004, s. 6.
5  Scena ta opisana jest we wszystkich czterech Ewangeliach, przy czym najbardziej szczegó-
łowo, z podaniem imion, u Jana – „Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, 
uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos” (J 18, 10 ) , 
porównaj Mt 26, 51, Łk 22, 49–50, Mk 14, 47.

Ryc. 1. Miecz św. Piotra 
z katedry poznańskiej, 
fot. B. Trawczyński.
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Obie hipotezy nie od dziś budzą zastrzeżenia. I nie są to wątpliwości 
pozbawione racji. Już sam Długosz, podając tę wiadomość, powątpiewa: „Może ten 
sam miecz, a może inny zamiast tamtego (…)”. Bo wydaje się nie do uwierzenia, 
że papież oddał tak cenną pamiątkę jakiemuś prawie nieznanemu, dopiero co 
ochrzczonemu księciu i jego jeszcze w większości pogańskiemu narodowi. Ale 
czy Mieszko I był dla papieża kimś nieznanym i mało ważnym? Sytuacja i stosunki 
polityczne wskazują, że nie. Istnieje bowiem przypuszczenie, że pod koniec 967 roku 
Mieszko I wysłał do Rzymu, do przebywającego tam cesarza Ottona, poselstwo. 
Miało ono poinformować go o zwycięstwie polskiego księcia nad Wolinianami 
i sprawiającym duże kłopoty cesarzowi jego krewniakiem banitą Wichmanem. Na 
dowód tego posłańcy przekazali Ottonowi miecz pokonanego wroga. Nie można 
wykluczyć, że papież, poinformowany o zaistniałej sytuacji i zachęcony przez 
cesarza, ofi arował Mieszkowi miecz św. Piotra w zamian za miecz Wichmana. Teza 
może odważna, ale nie niemożliwa.

Na dodatek obdarowywanie się papieży i władców cennymi darami było 
normą. Papieże podarowywali głównie relikwie, które zapoczątkowywały kult 
danego świętego w kraju obdarowanym. Pod wezwaniem tego świętego monarcha 
fundował kościół, a w zamian ów święty stawał się opiekunem i orędownikiem lokalnej 
społeczności. W ten sposób na przykład swojego patrona, św. Jana Chrzciciela, zdobyli 
na przełomie VI i VII wieku Longobardowie, a św. Dionizego – Frankowie.

W te zwyczaje idealnie wpisują się wydarzenia z początków Kościoła w Polsce. 
Papież mianował Jordana na pierwszego biskupa, wyposażył go w relikwię – miecz 
św. Piotra. Jakiś czas potem Mieszko rozpoczął budowę katedry, która dostała 
wezwanie św. Piotra, a parę lat później oddał swoje państwo pod opiekę Księcia 
Apostołów, czyli św. Piotra6.

Istnieją pewne przesłanki sugerujące, iż papież mógł dać Mieszkowi miecz, 
który według tradycji należał do św. Piotra. Tylko czy rzeczywiście był to miecz, który 
należał do św. Piotra? Tego chyba nigdy nie będziemy w stanie stwierdzić. Natychmiast 
bowiem nasuwa się pytanie – a co z innymi mieczami, które funkcjonują w literaturze 
fachowej jako „miecze św. Piotra”. Oprócz poznańskiego znane są trzy: pochodzący 
z Konstantynopola miecz św. Piotra, wenecki oraz zaliczany do regaliów Karolingów, 
użyty w IX wieku podczas koronacji Ludwika II Jąkały. Jeśli jest ich tyle, to który z nich 
mógłby być prawdziwym mieczem? Czy jest możliwość sprawdzenia tego? Najprościej 
byłoby porównać ich kształty oraz budowę z autentycznymi mieczami z czasów 
chrystusowych. Problem w tym, że poza literaturą fi zycznego istnienia pozostałych 
mieczy nie udało się stwierdzić. Nie ma też opisów, jak wyglądały i jakie były ich losy. 
Można to natomiast zrobić z poznańskim mieczem.

Na naczyniu (kraterze) korynckim, pochodzącym z końca VII w. p.n.e., 
przechowywanym w Luwrze, znajduje się malowidło przedstawiające przygotowania 
do uczty. Jedna ze scen ukazuje mężczyznę z dużym tasakiem w ręku odbierającego 
udziec, który za chwilę zostanie poćwiartowany. Na innym naczyniu greckim, 
z IV w. p.n.e. przechowywanym w Muzeum Mardralisca w Cefalu na Sycylii, jest jeszcze 
ciekawsza ilustracja. Przedstawia ona rybaka, który tnie tasakiem na części dużą 
rybę. W obu przypadkach używany tasak do złudzenia przypomina poznański miecz 
św. Piotra. Obie ilustracje stanowią zatem dowód, że już w czasach poprzedzających 
epokę św. Piotra powszechnie używano takich narzędzi do prac gospodarskich. 

6  Szczegółowo wyjaśnienie tej kwestii: L. Wetesko, Piastowie i ich święty, rzymski protektor, 
[w:] Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, t. VI, Poznań 2011, s. 37–53.

Co warto wiedzieć o poznańskim mieczu św. Piotra
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Dowodzi to również, że Piotr z całą pewnością mógł posiadać rybacki tasak, gdyż 
był przecież czynnym rybakiem. Nasuwa się wniosek, że poznański miecz św. Piotra 
wyglądem pasuje do tasaków używanych w basenie Morza Śródziemnego w czasach 
cesarstwa rzymskiego.

Duże nadzieje pokłada się dziś w nowoczesnych badaniach metaloznawczych. 
Poznański miecz poddano takim badaniom na przełomie 2009 i 2010 roku w Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Celem ich było określenie technologii wykonania 
miecza i przeprowadzenie analizy składu chemicznego metalu, co mogłoby pomóc 
w uściśleniu wieku oraz miejsca wykonania miecza.

Jak wykazują badania7, poznański miecz św. Piotra wykonany został techniką 
trójwarstwową. Po wykuciu został poddany obróbce cieplnej, dzięki czemu 
zahartowała się powierzchnia głowni i przez co miecz stał się odpowiednio twardy, 
a przy tym odporny na pękanie. Sztych miecza, od strony grzbietu został zniszczony 
w wyniku korozji, co pozwala przypuszczać, że mógł być dłuższy o kilka centymetrów. 
Ważnym elementem jest mały otwór znajdujący się w odległości ok. 10,3 cm od 
rękojeści. Położenie go w tym miejscu sugeruje, że znajdował się tu przynitowany hak 
służący do noszenia go przy pasie.

Zastosowanie techniki trójwarstwowej i właściwej obróbki cieplnej świadczy 
o wysokich umiejętnościach kowala. Technika ta znana i stosowana była w rejonie 
Morza Śródziemnego już od czasów starożytnych i tą technologią, na terenie 
cesarstwa, miecze produkowali także Rzymianie.

Badania pozwoliły określić miejsce powstania miecza. Nadal otwartą kwestią 
jest jego datowanie. Najstarszy zachowany materiał porównawczy (tasaki z Anglii, 
Niemiec i Włoch) pochodzi z XIII wieku i dotyczy jedynie podobieństwa kształtu. 
Zostały też wykonane inną techniką. Warto więc poczekać, aż pozyskany zostanie 
nowy materiał porównawczy, tj. miecze-tasaki o takim samym kształcie i sposobie 
wykonania z udokumentowanym kontekstem archeologicznym. Ułatwi to datowanie 
poznańskiego miecza. Jednocześnie jest w tym wszystkim pozytywny aspekt, 
bo chociaż nie mamy pewności, że obiekt powstał w I wieku, to jednak jest duże 
prawdopodobieństwo, że właśnie z tego czasu pochodzi.

Jak w każdej kontrowersyjnej sprawie, tak i w kwestii znaczenia naszego 
zabytku, są osoby, które próbują podważyć, w mniej lub bardziej „naukowy” sposób, 
jego wartość8. I jak zwykle te osoby znajdują swoich zwolenników. Wszystkim tym 
niedowiarkom i niezdecydowanym niech dadzą do myślenia dzieje i traktowanie tego 
zabytku w przeszłości9.

7 Dokładną analizę i wyniki przeprowadzonych badań znaleźć można w artykule E. Nosek, 
J. Stępiński, Badania metaloznawcze poznańskiego miecz św. Piotra z Muzeum Archidiecezjalnego 
w Poznaniu, [w:] Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, dz. cyt., s. 77–103.
8  Przytoczę tu stanowisko Mariana Głoska, którego zdaniem miecz pochodzi z XIV stulecia 
i dopiero po tym czasie mógł przybyć do Poznania. Zdania tego nie udokumentował żadnymi 
źródłami historycznymi ani dającymi się przyjąć argumentami. Po raz pierwszy wypowiedział się 
na ten temat w 1974 r., po raz kolejny w roku 2011. M. Głosek, L. Kajzer, dz. cyt.; M. Głosek, Jeszcze 
raz o tzw. mieczu św. Piotra z archikatedry poznańskiej, [w:] Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, 
dz. cyt., s. 69–75.
9  Szczegółowo temat ten omówiony jest przez A. Pudelską w artykule Miecz św. Piotra z katedry 
poznańskiej. Losy zabytku, [w:] Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, dz. cyt., s. 55–68.
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Już Długosz w Kronice kończy wywód na temat miecza słowami: „Ten sam miecz 
w kościele poznańskim także i dzisiaj otacza gorliwa cześć”. Dokumenty z XVII wieku 
pokazują, że miecz przechowywany był nie byle gdzie, lecz w katedralnym skarbcu10. 
W 1699 roku archidiakon katedry pisze o zwyczaju wystawiania miecza co jakiś czas 
ludowi na pokaz11. Podobnie jest w XVIII wieku. Prefekt seminarium duchownego 
Stanisław Patelski i jezuita Franciszek Rzepnicki w swoich opracowaniach wspominają 
o mieczu i o tym, że jest on szanowany współcześnie. Kapituła katedralna wydała 
nawet dekret nakazujący przenieść miecz do kapitularza „dla wyrażenia większego 
szacunku”. Z zakazu, jaki w końcu XVIII w. wydał biskup Ignacy Krasicki, wynika, że 
miecz był w święta patronów katedry (Piotra i Pawła) noszony w procesji i dawany do 
całowania.

Wszystkie te przykłady świadczą o tym, że miecz przez wieki traktowany był 
jak relikwia. Wydawać by się mogło, że biskupi zakaz sprawił, iż miecz stracił swoją 
wartość. Wrócił do katedralnego skarbca, spędził tam w zamknięciu ponad 150 lat 
i, jako niewiele znaczący przedmiot, w połowie lat 80. XX wieku trafi ł do muzealnego 
magazynu. Nie jest to jednak prawda, gdyż po faktycznym około pięćdziesięcioletnim 
okresie milczenia, wrócił do świadomości obywateli, może już nie jako relikwia, ale 
jako bardzo cenny zabytek. Stało się tak dzięki artykułom, które na jego temat, co 
jakiś czas były i są pisane. Są to krótkie notatki lub poważniejsze rozprawy naukowe, 
ewidentnie sugerujące, że warto cenić i szczycić się posiadaniem takiej pamiątki. Miecz 
św. Piotra to pierwszy zabytek chrześcijańskiej Polski i świadek naszej tysiącletniej 
historii. Oparł się najazdowi Brzetysława w 1038 roku, przetrzymał potop szwedzki 
w 1655 roku, przetrwał dwie wojny światowe i ciągle, niezmiennie mogą go oglądać 
mieszkańcy Poznania. Ma zatem Poznań, jak zasugerował Długosz, podając powód 
ofi arowania miecza: „…jawny klejnot, którym mógłby się szczycić…”.

Jak się wydaje, zrobiono wszystko, co można było zrobić, by zdobyć jak 
najobszerniejszą i najsolidniejszą wiedzę na temat tego zabytku12. Teraz pora „zanieść 
tę wiedzę pod strzechy”, co może ułatwi także ten artykuł.

10  Wykazy katedralnego skarbca z 1622 r. i późniejsze AAP (Archiwum Archidiecezjalne w Poz-
naniu) CP 91 k, 18 v.
11  M. Zalaszowski, Jus Regni Poloniae etc., Libr I, tit 24, s. 614, 615.
12  Mam tu na myśli: zebranie literatury omawiającej temat, metalurgiczne badania wykonane 
przez inż. Janusza Stępińskiego na przełomie 2009/2010 r. oraz zorganizowanie sesji naukowej 
zatytułowanej Miecz św. Piotra z katedry poznańskiej – historia i legenda, z udziałem biblistów, 
archeologów, historyków, historyków sztuki, metaloznawców i bronioznawców, która odbyła się 
w kwietniu 2011 r. w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Materiały z tej sesji (niestety nie 
wszystkie) zostały opublikowane w: Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, dz. cyt.

Co warto wiedzieć o poznańskim mieczu św. Piotra
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Muzyczny świat Ostrowa Tumskiego 
i Śródki

Katedra. To najważniejsze obok zamku i ratusza miejsce w mieście. Katedra to 
sacrum. Miejsce bezpośredniego spotkania z Bogiem. Wieżami górowała nad 
miastem. Była widoczna z daleka. Jej peryferyjne położenie, po drugiej stronie 

rzeki nie powinno nas wprowadzać w błąd. Była traktowana jako duchowe i religijne 
centrum. I o muzycznym świecie katedry, muzycznym świecie Ostrowa Tumskiego 
i Śródki przyjdzie nam teraz opowiedzieć.

Ślady pierwotnej katedry sięgają początków XI wieku. Na podstawie wykopa-
lisk potrafi my sobie wyobrazić jej kształt, zachowane detale kamieniarskiego zdob-
nictwa potrafi ą zmusić nas, byśmy podziwiali jej wnętrze. Tylko muzyki nie potrafi my 
sobie wyobrazić.

Początki muzyki polskiej giną w mrokach katedr i klasztorów. Rozmywają się 
w ciasnych komnatach zamkowych i ulicach nielicznych miast. Pisanie jej historii to 
przedzieranie się przez przypuszczenia, hipotezy, tworzenie jej ciągłości poprzez 
zbieranie okruchów.

Próbując odgadnąć, jaka muzyka wybrzmiewała w jej wnętrzu, musimy pamię-
tać, że w średniowiecznym Kościele zachodnim dominował jeden obrządek, zwany 
rzymskim. I nawet brak jakichkolwiek przekazów pozwala nam – przez porównanie 
– na wysuwanie daleko idących wniosków.

Codzienną liturgię regulowały cztery oddziaływujące na siebie cykle nabo-
żeństw i modlitw:

1. codzienny cykl ofi cjum i mszy;
2. cykl tygodniowy;
3. roczny cykl okresów liturgicznych;
4. roczny cykl dni świątecznych.

One też wyznaczały muzykę na poszczególne dni.
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By wsłuchać się w muzykę i zrozumieć jej fenomen, trzeba sobie jeszcze 
wyobrazić wnętrze średniowiecznej katedry. Wychodząc z założenia, że kościo-
ły budowane były według przyjętego schematu, musimy się oprzeć na pewnym 
uogólnieniu. Nie będziemy śledzić wszystkich detali architektonicznego założenia, 
ale przejdziemy od razu do najważniejszego miejsca w kościele – do prezbiterium, 
gdzie oprócz procesji, sprawowany był główny cykl codziennego ofi cjum i mszy. 
Miejsce to, centrum, sacrum, przeznaczone było wyłącznie dla kapłanów. Z istnieją-
cej w większości średniowiecznych kościołów przegrody, która oddzielała miejsce 
sprawowania liturgii od wiernych, odczytywano wiernym lekcję, ewangelię, głoszo-
no kazania. Pomiędzy przegrodą a ołtarzem znajdowało się miejsce przeznaczone 
dla chóru, który stanowili wszyscy duchowni uczestniczący w liturgii. Podzieleni na 
dwie grupy, stali zwróceni twarzami do siebie. W chórze znajdowały się trzy pulpi-
ty. Jeden we wschodniej części przeznaczony był dla lektora i solisty, drugi stojący 
w środku używany był przez kapłana, który rozpoczynał i prowadził większą część 
śpiewów. Trzeci stał na oddzielającym podwyższeniu. Czytano stąd lekcje, ewange-
lię, zwracano się do wiernych. Początkowo w chórze zasiadali wyłącznie duchowni. 
Wzrastająca liczba fundacji – a co za tym idzie – obowiązków – spowodowała, że do 
śpiewania w zespole dopuszczeni zostali uczniowie powstałej w XIII wieku szkoły 
katedralnej, a w wiekach późniejszych także świeccy. Większość śpiewów w trakcie 
liturgii rozpoczynał celebrans, ale śpiewanie chorału i fragmentów solowych nale-
żało już do członków chóru.

Codzienny cykl nabożeństw i mszy nosił nazwę ofi cium divinum. Składały się 
nań odpowiednie na ten dzień czytania, hymny, psalmy, antyfony. Najważniejsze 
zadanie przypadało chórowi, który wykonywał śpiewaną część nabożeństwa. Dzień 
w katedrze rozpoczynał się bardzo wcześnie. Dzienny cykl rozpoczynało Matutinum. 
Ta część ofi cjum bywała też określana wigilią – wprowadzeniem do mającego nadejść 
dnia. W Polsce nosiła nazwę Jutrzni i przechodziła od razu w nabożeństwo zwane 
Laudes. Po nim następowała Pryma, będąca pierwszą z godzin mniejszych – Tercji, 
Seksty i Nony. Po Prymie odprawiana była pierwsza msza. W momencie przejęcia 
chrześcijaństwa przez państwo polskie zwyczajowo odprawiano ją już codziennie. 
Po mszy porannej następowała Tercja, później odprawiano uroczystą sumę, w połu-
dnie tzw. Sekstę, następnie Nonę i o zmierzchu Nieszpory, a po nich Kompletę, która 
zamykała liturgiczny dzień. Liczba odmawianych modlitw, kolejność psalmów i ich 
wybór zależny był od kalendarza kościelnego. Z upływem czasu dochodziły jeszcze 
dodatkowe nabożeństwa związane z licznymi fundacjami.

Podstawową księgą liturgiczną był Antyfonarz, gdzie znajdowały się potrzeb-
ne do nabożeństwa śpiewy: antyfony do psalmów, responsoria, hymny. Śpiewacy, 
którym przypadał obowiązek rozpoczynania śpiewu podchodzili do pulpitu, na któ-
rym znajdowały się stosowne księgi i oprócz tekstu znajdowali w nich melodie. Obok 
praktyki solowej wykorzystywano różne formy towarzyszenia: duety, dialogowanie, 
kontrastowanie. Obok obsady antyfonalnej, która oznaczała przeciwstawienie sobie 
dwóch zespołów – strony prawej i lewej – stosowano obsadę reponsoralną, która po-
legała na przeciwstawieniu solisty i chóru.

Pierwsze księgi liturgiczne, które dotarły do Polski, pochodziły z Europy Za-
chodniej, szczególnie Niemiec. Przechowywane były w bibliotece kapitulnej, którą 
utworzono w Poznaniu na przełomie XI/XII wieku. Przepisywano księgi w licznych 
skryptoriach, które powstawały przy siedzibach biskupów, dworach i klasztorach. 
Dopiero XIII wiek przynosi pierwsze nieliczne zachowane próby rodzimej twórczo-
ści. Przypuszczalnie podejmowano je już wcześniej – niewykluczone, że również 
w Poznaniu – ale nie zachowały się na to żadne dowody. Pierwsze utwory w niewiel-
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kim zakresie dotrwały do naszych czasów. Część z nich powstała w Poznaniu. W pierw-
szej połowie tego wieku działał w katedrze Jan Łodzia z Kępy, jedna z najwybitniejszych 
postaci tego okresu. Był nie tylko biskupem, politykiem, ale także artystą i mecena-
sem sztuki. Do historii literatury polskiej przeszedł jako autor pięciu sekwencji, w tym 
poświęconej św. Wojciechowi In Laudem sacro presuli. Według Henryka Kowalewicza 
nie można wykluczyć, że Łodzia był również autorem pieśni świeckich. Warto też 
wspomnieć, że działalnością literacką zajmował się żyjący blisko sto lat później biskup 
Stanisław Ciołek, autor hymnów i sekwencji religijnych. Przez kilka lat kantorem szkoły 
katedralnej był żyjący w tym samym czasie Marcin ze Słupcy, autor sekwencji Mavors 
o Davidicus o św. Marcinie. W środowisku poznańskim powstały – a więc też na pew-
no były tu wykonywane – hymny Gratuletur ecclesua, Nobis diem znane z wydanego 
w 1500 w Bazylei Brewiarza poznańskiego. Zachował się też w Agenda secundum... 
z 1533 pełen zapis tekstu i muzyki dramatu będącego pasją chorałową Visitatio 
sepulchri, który wykonywali klerycy, księża, kantorzy i chór przed zgromadzonymi wi-
dzami. Dramat ten, który powstał znacznie wcześniej, został około 1470 roku w śro-
dowisku poznańskim przeredagowany. W agendzie poznańskiej z 1474 roku zachował 
się opis obrzędu Mandatum. Początkowo nawiązywał on tylko do obrzędu obmycia 
nóg, a we wspomnianej agendzie inscenizowana jest już cała ostatnia wieczerza. 
Fakt, że znalazła się ona we wspomnianym źródle, wskazuje, że jej wykonanie było 
powszechnie przyjęte i zaakceptowane.

W drugiej połowie XIV wieku katedrę gruntownie przebudowano. Otrzyma-
ła wówczas gotycki korpus, zmienił się jej wystrój, przybyły nowe ołtarze i zmieni-
ła się muzyka. Nadal w jej wnętrzu rozlegał się chorał gregoriański, ale pojawiły się 
też nowe formy. Kontakty z innymi miastami europejskimi spowodowały, że obok 
znanych z ubiegłego stulecia psalmów, antyfon pojawiły się msze autorów francu-
skich. Zachowały się też pierwsze utwory polskich kompozytorów. Wierni zaczęli też 
śpiewać pieśni w języku polskim. Możemy przyjąć jako pewnik, że już od XV wieku 
w chwilach szczególnie uroczystych zgromadzeni śpiewali Bogurodzicę. Niestety brak 
dowodów, iż w katedrze wykonywano popularne w tym czasie pieśni Chrystus z mar-
twych wstał jest, Zdrowa królewno matko miłosierdzia, Przydzi k nam święty dusze, Witaj 
miły Jezu Chryste, Witaj miłe, święte ciało. Ze skąpych przekazów wiadomo, że muzy-
cy przebywali na dworze biskupa poznańskiego Mikołaja z Kórnika. Mikołaj Kurow-
ski − biskup poznański w latach 1395–1399 − utrzymywał na swoim dworze muzy-
ków „mundanis, choris, citharis et tympano”. Wspominany Jan Łodzia grał na cytrze. 
W 1428 roku kapelanem Stanisława Ciołka został Mikołaj z Błonia zwany Pszczółką, 
który napisał około 1430 roku Sacramentale. Tractatus de administrandis rite ecclesia-
sticis..., będący opisem rytu kościołów wielkopolskich. Bardzo popularny w XV i XVI 
wieku, wielokrotnie był kopiowany i przepisywany.

W 1406 roku powstała fundacja, która zobowiązywała jedną trzecią wikariuszy 
do codziennego śpiewania o świcie ofi cjum i mszy świętej o Najświętszej Maryi Pan-
nie. Wznowił i zasilił ją przed 1635 rokiem biskup Adam Nowodworski, powołując ko-
legium siedmiu mansjonarzy. Od 1512 roku istniało ufundowane przez biskupa Jana 
Lubrańskiego kolegium psałterzystów, które śpiewało podczas wotywy o św. Krzy-
żu. Początkowo liczyło ono 12 członków, ale kiedy w 1624 roku zobowiązano ich do 
śpiewania po mszy konwentualnej psalmów aż do Matutinum, zostali wsparci przez 
młodzież z Akademii Lubrańskiego. W 1728 roku ograniczono znacznie ich obowiąz-
ki i ograniczono liczbę śpiewaków do sześciu. W 1648 roku archidiakon Świętosław 
Strzałkowski ufundował kolegium rorantystów, które codziennie śpiewało Rorate 
podczas mszy św. przy ołtarzu św. Trójcy i Jadwigi. Zasłużony dla odbudowy katedry 
biskup Adam Szołdrski w swoim testamencie zapisał legat dla kolegium angelistów, 
którego obowiązkiem było śpiewanie chorału z towarzyszeniem organów podczas 
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codziennej mszy św. O św. Aniołach. Do tego kolegium powoływano nie tylko wika-
riuszy, ale także prałatów i kanoników, którzy odznaczali się wybitnym głosem. Sześ-
ciu członków liczyło kolegium mansjonarzy ufundowane w 1622 roku przez bisku-
pa Wojciecha Tolibowskiego. Ich obowiązkiem było codzienne śpiewanie w kaplicy 
św. Krzyża ofi cjum o Męce Pańskiej. Tego typu fundacje spowodowały z biegiem lat, 
że w katedrze przez całą dobę rozbrzmiewała muzyka.

Muzyka wielogłosowa na dobre zagościła w katedrze w wieku XV. Fakt ten ko-
jarzy się z kolejną przebudową katedry, która wystrzeliła w kierunku nieba, pojawiły 
się wyższe wieże, a poprzez ostrołukowe okna wpadało więcej światła. Obok chorału 
gregoriańskiego, pięknego, ale surowego, niosącego zawsze skojarzenia ostateczne, 
pojawiła się muzyka radosna, wypływająca z bezpośredniego spotkania z Bogiem 
Ojcem, a nie tylko Bogiem Sędzią. Takiemu odbiorowi nowego wnętrza sprzyja-
ła muzyka renesansowa, polifoniczna – wielogłosowa. Wykonywanie jej przypadło 
w udziale klerykom szkoły katedralnej, którzy codziennie przez godzinę uczyli się 
śpiewu i uczestniczyli w nabożeństwach w katedrze i kościele św. Mikołaja. W czasie 
nauki śpiewu przygotowywali Introitus i Responsorium na niedzielę i uczyli się zasad 
muzyki. W śpiewie wspomagali uczniów także słuchacze Akademii Lubrańskiego 
i w latach późniejszych Seminarium Duchownego. Taki stan rzeczy trwał do roku 
1650, kiedy to powołano do wykonywania muzyki polifonicznej osobny zespół wo-
kalny i instrumentalny złożony z świeckich zawodowych muzyków, którzy swój czas 
dzielili pomiędzy granie podczas mszy, licznych nabożeństw, procesji a muzykowanie 
w trakcie ślubów, zabaw. Zespoły złożone z księży, kleryków pielęgnowały od tego 
czasu wyłącznie śpiew gregoriański. Nastąpił podział na muzykę, która była związa-
na ściśle z liturgią i muzykę, która służyła także ku ozdobie. Zbiegło się to z kolejną 
przebudową katedry, która po pożarze odbudowana została w stylu barokowym. 
W jej wspaniałym bogatym wnętrzu brzmiała muzyka, która z biegiem lat coraz rza-
dziej niosła ze sobą modlitewne skupienie.

Wśród prowadzących zespoły muzyczne w XIX wieku rozgorzał spór o muzy-
kę wykonywaną w kościele. Zaostrzył się on szczególnie podczas konfl iktu pomię-
dzy księdzem Józefem Surzyńskim i Bolesławem Dembińskim. Będący zwolennikiem 
szkoły ratyzbońskiej – która nawiązywała do początków muzyki kościelnej: chorału, 
śpiewu a cappella – J. Surzyński zrezygnował ze stanowiska i przeniósł się do Kościa-
na. Odtąd w katedrze brzmiała muzyka, zmieniająca kościelne wnętrze w salę kon-
certową.

Dopiero działalność ks. Wacława Gieburowskiego i jego następców przywróci-
ła muzykę, która sprzyja refl eksji, modlitwie.

I tak nasz pobyt w muzycznej katedrze dobiegł końca. Musimy powoli opuścić 
jej wnętrze. Wyobraźmy sobie, że jest wieczór, zgromadzony wokół prezbiterium chór 
kończy śpiewać Kompletę. Brzmią ostatnie dźwięki Benedicamus Domine. Kończy się 
dzień. Gasną świece, grupy kanoników, prałatów i wikariuszy opuszczają świątynię 
przez północne i południowe drzwi, w zależności od godności, funkcji, miejsca za-
mieszkania. Wyjdźmy razem z nimi, by nie zakłócić ciszy nocnej katedry. Już za kilka 
godzin powrócą, by Matutinum rozpocząć kolejny dzień1. 

1  Por.: J. Harper, Formy i układ liturgii zachodniej od X do XVIII wieku, Kraków 1997; A. Jazdon, Jak 
się muzykowało w dawnym Poznaniu, [w:] Muzyka, „Kronika Miasta Poznania“, z. 2, Poznań 2010; 
tenże, Spis muzyków poznańskich, [w:] tamże; tenże, W kręgu muzycznej katedry, [w:] W kręgu 
katedry, „Kronika Miasta Poznania“, z. 1, Poznań 2003; K. Morawska, Średniowiecze, cz. 2, War-
szawa 1998; J. Nowacki, Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, t. I, Poznań 1959.
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W kilkusetletnich muzycznych dziejach Ostrowa Tumskiego i Śródki byli 
ludzie, którzy odegrali szczególną rolę w jej artystycznej, muzycznej historii. 

Oto sylwetki kilku z nich:

Zdzisław Maria Bernat (1930–1994)

Ksiądz, muzykolog, kompozytor, dyrygent Chóru Katedralnego. Urodził się 
5 XII 1930 roku w Poznaniu. W latach 1951–1957 odbył studia w Seminarium 
Duchownym w Gnieźnie i Poznaniu. Jako wybitnie uzdolniony muzycznie prowadził 
w Seminarium chór i grał na organach. W 1958 rozpoczął studia muzykologiczne 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, otrzymując magisterium w 1965 roku. Podczas 
studiów prowadził chór studencki. W 1971 powierzono mu wykłady w Seminarium 
Duchownym w Poznaniu. W latach 1972–1992 był dyrygentem Poznańskiego Chó-
ru Katedralnego. Doprowadził zespół do perfekcyjnego wykonawstwa, występował 
z nim w Polsce i w wielu miastach Europy. Od 1981 był także pracownikiem Katedry 
Chóralistyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu, gdzie kierował 
pracami naukowymi dotyczącymi chorału gregoriańskiego. Jako dyrygent był god-
nym następcą Józefa Surzyńskiego i Wacława Gieburowskiego. Był żywo zaintereso-
wany rozwojem chórów kościelnych i zakonnych, współpracował z wieloma świec-
kimi chórami amatorskimi. Był inicjatorem i konsultantem artystycznym organizo-
wanych od wielu lat koncertów w katedrze pod nazwą „Musica sacra“. Pozostawił 
wiele kompozycji, a wśród nich pieśni, które zostały opublikowane w śpiewnikach 
kościelnych. Zmarł 14 czerwca 1994 roku w Poznaniu2.

Szymon Daszkiewicz  (ur. 1953)

Ksiądz, dyrygent chórów w Poznaniu.
Urodził się 9 XII 1953 roku w Grodzisku Wielkopolskim. Ukończył Papieski Wy-

dział Teologiczny oraz studia na Wydziale Wychowania Muzycznego i Rytmiki Akade-
mii Muzycznej w Poznaniu (1986). Od 1986 jest prefektem w Arcybiskupim Seminari-
um Duchownym i wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego z zakresu muzyki 
kościelnej. Od 1991 roku jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Poznańskiego 
Chóru Katedralnego. W 1992 roku został wiceprzewodniczącym Polskiej Federac-
ji „Pueri Cantores“. Jako dyrygent poprowadził setki koncertów w Polsce i Europie, 
nagrał z chórem 6 płyt CD oraz kilka programów telewizyjnych i radiowych3.

Bolesław Dembiński (1833–1914)

Kompozytor, dyrygent, organista, działacz muzyczny.
Urodził się 9 V 1833 w Poznaniu, zmarł 7 VIII 1914 roku. Wykształcenie muzycz-

ne zdobył pod kierunkiem ojca (fortepian, organy, harmonia, kontrapunkt). W 1842 
roku wstąpił do Gimnazjum Marii Magdaleny. Jako dziesięcioletni chłopiec wystąpił 
publicznie na koncercie w sali Bazaru (5 XII 1843), wykonując fragmenty utworów 
Mozarta. W 1854 objął po ojcu stanowisko organisty przy katedrze poznańskiej. 
W 1855 studiował kompozycję i grę na fortepianie pod kierunkiem pianisty nie-
mieckiego Wendta. Od 1860 był inicjatorem, organizatorem i dyrygentem licznych 
polskich stowarzyszeń śpiewaczych w Poznaniu: w 1860 roku założył chór męski 
Towarzystwa Przemysłowego, w latach 1862–1869 dyrygował chórem mieszanym 

2  Por.: Akademia Muzyczna w Poznaniu w latach 1920–1995, Poznań 1995; A. Filaber, Ksiądz 
Zdzisław Bernat, „Przegląd Katolicki“, 1994, nr 29.
3  M. Piotrowski (red.), Kto jest kim w Poznaniu, Poznań 1997.
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Koła Towarzyskiego, w 1869 założył „Towarzystwo Centralne Harmonia“ i kierował 
nim do 1872, w 1875–1879 dyrygował chórem i orkiestrą Towarzystwa Przyjaciół 
Muzyki, w 1880 zorganizował „Towarzystwo ku podniesieniu muzyki kościelnej pod 
wezwaniem św. Wojciecha“, w 1885 zorganizował Koło Śpiewackie Polskie będąc 
dyrygentem tego chóru do 1895 i prezesem do 1900, w latach 1899–1901 dyrygo-
wał chórem żeńskim „Lutnia“. W latach 1892–1905 był dyrektorem artystycznym, 
powołanego do życia dzięki jego staraniom, Związku Kół Śpiewackich Polskich na 
Wielkie Księstwo Poznańskie. Równolegle pracował w katedrze poznańskiej, jako 
organista (do 1875, 1887–1914) oraz dyrygent kapeli katedralnej (1866–1875, 1894–
1914). W 1870 objął stanowisko kierownika muzycznego Teatru Polskiego w Pozna-
niu; dzięki jego staraniom 9 XI 1876 wystawiono na scenie poznańskiej po raz pierw-
szy pełną wersję Halki Moniuszki. Dembiński był twórcą pierwszej polskiej orkiestry 
w Poznaniu (1885–1887). Udzielał także lekcji muzyki w domach mieszczańskich oraz 
na pensjach, a w latach 1877–1881 zorganizował trzy kursy organistowskie. W grud-
niu 1903 obchodził jubileusz 60-lecia pracy artystycznej. Jego imieniem nazwano 
liczne koła śpiewacze na terenie Wielkopolski, a także kilka chórów Polonii amery-
kańskiej. Pochowany został na Cmentarzu Śródeckim.

Twórczością kompozytorską zajmował się już od 1846 roku. W 1862 powstał 
pierwszy większy utwór wokalno-instrumentalny Missa solemnis d-moll oraz szkice 
do kantaty Pieśń o ziemi naszej do słów Wincentego Pola. Wykonanie tego najbar-
dziej znanego dzieła 3 II 1875 w sali Bazaru przyniosło mu znaczny rozgłos. Twór-
czość jego, obejmująca 80 pieśni chóralnych, 9 kantat (Cieniom wieszcza, Jaskółki, 
Pamięci Chopina, Pieśń o ziemi naszej, Pieśniarz tatrzański, Rojenia wiośniane, Zalo-
ty na Kujawach, Z Mazowiecka), 12 mszy, oratorium Planctus Beatae Mariae Virginis, 
14 utworów scenicznych, 14 utworów orkiestrowych, choć szeroko znana za jego 
życia i wykonywana także poza Wielkopolską, nie przeżyła jednak próby czasu 
i uległa zapomnieniu4.

Maciej Dembiński (1804–1878)

Organista, dyrygent, nauczyciel, kompozytor.
Urodził się 18 II 1804 w Sarnowej koło Rawicza, zmarł 3 III 1878 w Poznaniu. 

Kształcił sie w zakładzie Pijarów w Rydzynie. Po ukończeniu Seminarium Nauczy-
cielskiego w Poznaniu w roku 1825 podjął pracę pedagogiczną, m.in. jako nauczy-
ciel muzyki w szkole przy parafii św. Marcina, na pensjach żeńskich i w domach 
prywatnych. W latach 1834–1878 pracował w katedrze poznańskiej jako organista 
(1834–1854, 1866–1878) lub dyrygent kapeli i chóru archikatedralnego (1853–1866). 
W latach 1848–1852 był zastępcą dyrektora wydziału muzycznego towarzystwa 
„Harmonia“. W 1865 założył w Poznaniu „Towarzystwo Przyjaciół Muzyki“, którego 
celem było uprawianie polskiego śpiewu religijnego i ludowego. W 1871 otworzył 
wraz z synami Bolesławem i Maciejem szkołę muzyczną w Poznaniu. Jego działal-
ność kompozytorska była skromna. Znana jest jego pieśń na chór męski Duszo 
czcij Boga (wydana w 1910 przez Związek Kół Śpiewackich). Skomponował Offerto-
rium, które było wykonane w kościele farnym w dniu 2 VI 1850. Opracował także 
śpiewnik Cantionale locupletissimum, nec non processionale ecclesiasticum (Poznań 
1847)5.

4  Por.: Z. Grot, Dembiński Bolesław, [w:] Polski Słownik Biografi czny, Kraków 1939; K. Michałowski, 
Dembiński Bolesław, [w:] Wielkopolski Słownik Biografi czny, Poznań 1981; Cz. Sikoraki, Bolesław 
Dembiński, działacz i kompozytor wielkopolski, Poznań 1994.
5  Por.: Ł. Zwolakiewicz, Dembiński Maciej, [w:] Wielkopolski Słownik..., dz. cyt.
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Wacław Kazimierz Gieburowski (1877–1943)

Urodził się 6 II 1877 w Bydgoszczy, zmarł 27 IX 1943 w Warszawie. Studiował fi lo-
zofi ę i teologię w Poznaniu i Gnieźnie. W 1908 roku wyjechał na półroczny kurs muzyki 
kościelnej do Ratyzbony. Od 1909 był wikariuszem w archikatedrze poznańskiej. Powie-
rzono mu wykłady z muzyki kościelnej w Seminarium Duchownym. W roku 1913 uzyskał 
stopień doktora na podstawie rozprawy na temat polskiego traktatu chorałowego 
z XV wieku Musica Magistri Szydlovite. Działalność dyrygencką rozpoczął w Poznaniu, 
obejmując w 1911 roku kierownictwo chóru „Lutnia“, z którym wykonał wiele mszy 
i utworów oratoryjno-kantatowych, m.in. Requiem Mozarta. Po śmierci dotychczasowe-
go organisty i dyrygenta chóru katedralnego Bolesława Dembińskiego został w 1914 
jego następcą. Przeprowadził gruntowną reformę chóru, przekształcając go w zespół 
chłopięco-męski i wprowadzając repertuar klasycznej muzyki kościelnej a cappella. Pod 
jego kierownictwem Poznański Chór Katedralny nawiązał do najdawniejszych tradyc-
ji. Z chórem koncertował nie tylko w Polsce, lecz także za granicą (m.in. Praga, Wie-
deń, Budapeszt, Frankfurt n. Menem, Paryż), uzyskując duży rozgłos dzięki poziomowi 
wykonawstwa i prezentowaniu utworów polskich mistrzów XVI i XVII wieku. Od 1927 
roku Polskie Radio regularnie transmitowało koncerty religijne chóru. W odrodzonej 
ojczyźnie Gieburowski związał się z Uniwersytetem Poznańskim. W roku 1922 habili-
tował się we Lwowie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza, przed-
stawiając pracę nt. chorału gregoriańskiego w Polsce od XV do XVII wieku. W roku 1925 
został docentem w katedrze muzykologii Uniwersytetu Poznańskiego. Równolegle 
prowadził działalność pedagogiczną w Państwowym Konserwatorium Muzycznym 
w Poznaniu (od 1920). Na uczelni tej był kierownikiem Instytutu Wyższego dla 
Muzyki Kościelnej. Za zasługi na polu krzewienia muzyki kościelnej otrzymał 
w 1925 roku tytuł honorowego kanonika kapituły w Palestrinie, a w roku 1929 god-
ność szambelana papieskiego. 7 XI 1939 został wysiedlony do obozu na Głównej 
i internowany w Kazimierzu Biskupim koło Konina. Zwolniony we wrześniu 1940, pełnił 
fukcje duszpasterskie w Poznaniu. W październiku 1942 wyjechał do Warszawy, gdzie 
zmarł rok później zmarł.

Koncentrował się na pracy z chórem katedralnym, działalności naukowej 
i kompozycji. Naukowo zajmował się muzyką dawną. Cenne dla polskiej kultury 
muzycznej jest wydanie Cantica selecta musices sacrae in Polonia stanowiące kontynu-
ację Monumenta J. Surzyńskiego. Publikował też podręczniki śpiewów liturgicznych, 
m.in. Cantionale ecclesiasticum, Kancjonał kościelny. Jako kompozytor posługiwał się 
techniką klasycznej polifonii, łącząc ją z osiągnięciami współczesnej harmonii. Wśród 
kompozycji Gieburowskiego wymienić należy Magnifi cat na solo, chóry i orkiestrę, 
Mszę żałobną oraz liczne motety chóralne6.

Gottlieb Graff  (1793–1835)

Urodził się w 1793 roku. W latach 1822–1833 dyrygował chórem i 18-osobową 
kapelą archikatedralną w Poznaniu. Zespoły te wykonywały pod jego batutą wiele po-
ważnych dzieł oratoryjnych, m.in. w roku 1823 Mszę D-dur Righiniego z udziałem Karola 
Lipińskiego, a w roku 1830 Requiem Mozarta i Kozłowskiego. Zmarł w 1835 roku7.

6  Por.: Z. Bernat, Ks. Wacław Gieburowski. Człowiek – legenda, Poznań 1993; M. Sobieski, Giebu-
rowski Wacław, [w:] Polski Słownik Biografi czny, t. VII; K. Winowicz, Dorobek naukowy Józefa 
Surzyńskiego i Wacława Gieburowskiego – pierwszych muzykologów poznańskich, [w:] 50-lecie 
powołania Katedry Muzykologii przy UAM, Poznań 1974.
7  Por.: L. T. Błaszczyk, Graff  Gottlieb, [w:] Dyrygenci polscy i obcy w Polsce działający w XIX i XX w., 
Kraków 1964.
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Henryk

Wikariusz, notariusz katedralny i organista w Poznaniu między około 1404–1412 
rokiem. Pierwszy znany z imienia organista katedralny8.

Franciszek Klingohr (1793–1853)

Dyrygent, pianista, kompozytor, nauczyciel.
Urodził się 16 III 1793 w Opawicy koło Głubczyc na Śląsku Opolskim, zmarł 

2 IX 1853 w Poznaniu. Do Poznania przybył około 1823, gdzie początkowo był 
nauczycielem muzyki w domu namiestnika księcia Radziwiłła. Był pierwszym 
dyrektorem artystycznym założonego w roku 1823 chóru mieszanego „Związek 
Śpiewania“ („Gesangverein“). Przez kilkadziesiąt lat przygotowywał koncerty 
wokalno-instrumentalne tego chóru ze współudziałem orkiestr: „Muzyki Miej-
skiej“ lub założonej w roku 1838 „Instrumental-Musik-Verein“ (inne nazwy: „Cäci-
lienverein“, „Philharmonischer Verein“), której był także członkiem zarządu. Kon-
certy odbywały się w Hotelu Saskim, w teatrze, w sali loży oraz w sali Kasyna. 
10 II 1832 roku pod dyrekcją Klingohra wykonano Requiem Mozarta, a na koncer-
tach wielkopiątkowych wykonywano oratorium Grauna Śmierć Jezusa. W 1833 roku 
objął dodatkowo funkcję dyrektora i dyrygenta chóru oraz orkiestry w katedrze 
poznańskiej. Powiększył znacznie skład orkiestry i uzupełnił wysoko wykwalifiko-
wanymi muzykami. Jego kompozycje kościelne (w rękopisach) znajdowaly się do 
1890 roku w bibliotece kapeli katedralnej9.

Łodzia Jan z Kępy (… – 14 IV 1346)

(zwany także Jan Kępa h. Łodzia)

Biskup, autor sekwencji, kompozytor.
Syn Sędziwoja. Pochodził z wielkopolskiej rodziny rycerskiej. W 1319 był kan-

torem w katedrze poznańskiej. W tym samym roku wystąpił w procesie inowrocław-
skim, dotyczącym zagarnięcia przez krzyżaków ziem pomorskich. Wystąpił również 
jako świadek w procesie warszawskim w roku 1339. Na przełomie lat 1320 i 1321 został 
archidiakonem, a w roku 1335 biskupem poznańskim. Zmarł 14 IV 1346 w Poznaniu. 
Miał szerokie, iście renesansowe zainteresowania. Był mecenasem sztuki. Znany jako 
autor pięciu sekwencji. Według H. Kowalewicza nie można wykluczyć iż J. Łodzia był 
również autorem pieśni świeckich. W Kronice Jana Długosza i „Roczniku Włocławskim” 
zachowały się informacje o następujących sekwencjach:

Salve, salutia ianua – zachowała się w 11 przekazach z XV/XVI wieku.
Benedicta – zagubiona;
In Laudem sacro presuli (o św. Wojciechu) − zachowane w graduale tarnowskim;
Lux clarescit in via – antyfona maryjna, zachowana w licznych brewiarzach 
poznańskich i gnieźnieńskich;
Tu es Petrus – zaginiona10.

8  Por.: J. Nowacki, Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, t. I, dz. cyt.
9  Por.: H. Mendel, Musikalisches Conversations-Lexikon, t. IV, Berlin 1876; J. Nowacki, Dzieje Archi-
diecezji Poznańskiej, t. I, dz. cyt.; Ł. Zwolakiewicz, Klingohr Franciszek, [w:] Wielkopolski Słownik…, 
dz. cyt.
10  Por.: Słownik Muzyków Polskich, t. I, Kraków 1964; H. Kowalewicz, Zasób, zasięg terytorialny 
i chronologia polsko-łacińskiej liryki średniowiecznej, Poznań 1967.
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Gerard Mizgalski (1907–1977)

Urodzony 16 V 1907 w Lesznie, zmarł w Poznaniu 29 I 1977. Po maturze studio-
wał fi lozofi ę w Gnieźnie, teologię w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 12 VI 1932. 
Od 1929 należał do Poznańskiego Chóru Katedralnego. W 1933 został powołany na 
preceptora katedry poznańskiej. Był bardzo bliskim współpracownikiem ks. W. Gie-
burowskiego. W latach 1936–1939 studiował muzykologię na Uniwersytecie Poznań-
skim i historię sztuki. Odbył również praktykę w ośrodkach chorału gregoriańskiego 
w Beuron i Solesmes. W 1938 został wybrany prezesem Związku Chórów Kościelnych 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej. 11 XII 1939 został aresztowany przez gesta-
po. Przebywał w obozach w Dachau i Gusen, gdzie kierował konspiracyjnym chórem 
księży polskich. Od 1 XI 1946 był prezesem Związku Chórów Kościelnych Archidiecezji 
Poznańskiej. Był profesorem śpiewu, muzyki i liturgiki w Arcybiskupim Seminarium 
Duchownym, referentem spraw muzycznych, przewodniczącym komisji egzamina-
cyjnej dla organistów. Od 1956 był dyrektorem Poznańskiego Chóru Katedralnego. 
Opracował muzycznie wg zasad Solesmes wiele podręczników, śpiewników kościel-
nych. Jego największą zasługą jest przygotowanie i wydanie unikatowej Encyklopedii 
Muzyki Kościelnej11.

Feliks Nowowiejski (1877–1946)

Urodził się 7 II 1877 w Barczewie na Warmii. W latach 1887–1893 uczęszczał 
do Szkoły Muzycznej w Świętej Lipce. Uczył się solfeżu, harmonii, gry na fortepianie 
i organach. W 1893 wstąpił do pułku grenadierów i zaczął pracować jako zawodo-
wy muzyk w orkiestrze wojskowej. Komponował utwory przeznaczone dla orkiestry 
i zespołów amatorskich. W tym czasie wziął udział w konkursie kompozytorskim 
w Londynie i dostał nagrodę British Musician. W 1898 roku kontynuował naukę 
w konserwatorium Sterna w Berlinie. Trudne warunki fi nansowe zmusiły go do 
przerwania nauki i powrotu w 1898 do Olsztyna, gdzie otrzymał posadę organisty 
w kościele św. Jakuba. Na stanowisku tym pozostawał do 1900 roku. Otrzymał wtedy 
stypendium arcybiskupa warmińskiego A. Thiela i wyjechał na trzy miesiące do Ra-
tyzbony. Po wysłaniu – zagubionej dziś kantaty – Coriolan przed Rzymem został przy-
jęty do szkoły mistrzów „Meister-Schule” przy Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w Berlinie, do klasy M. Brucha. Równolegle studiował muzykologię i estetykę. W 1902 
przyznano mu Nagrodę Rzymską im. G. Meyerbeera za oratorium Powrót syna mar-
notrawnego. W 1904 ponownie otrzymał Nagrodę Meyerbeera na kontynuowanie 
nauki. Prowadził ożywioną działalność kompozytorsko-wirtuozowską. Wyjeżdżał 
do Warszawy, Krakowa, Lwowa oraz na Bliski Wschód, gdzie m.in. koncertował 
w obecności patriarchy Jerozolimy. W tym czasie odbyły się też pierwsze symfonicz-
ne koncerty kompozytorskie w Polsce. W 1907 roku miało miejsce premierowe wy-
konanie w Usti nad Łabą – napisanego w latach berlińskich – oratorium Quo vadis. 
Premiera zmienionej i ostatecznej wersji została zaprezentowana dwa lata później 
w Amsterdamie. Dzieło zostało entuzjastycznie przyjęte w całej Europie i Ameryce. 
Do 1939 roku dzieło wykonano ponad 200 razy. W Polsce rozbrzmiało po raz pierw-
szy w 1912 roku w Warszawie. W 1909 roku powrócił Nowowiejski do kraju i osiadł 
w Krakowie, gdzie przebywał do roku 1914. Czynnie włączył się do obchodów 
500-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem i odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego 
ufundowanego przez I. J. Paderewskiego. Na te uroczystości powstała Rota do tekstu 
M. Konopnickiej. Po zakończeniu I wojny światowej, wrócił do kraju. Wybór padł na 

11  Z. Bernat, „Kochajcie muzykę świętą...” Wspomnienie o księdzu infułacie Gerardzie Mizgalskim, 
„Przewodnik Katolicki”, 1977 nr 14; Encyklopedia Muzyki Kościelnej, Poznań 1961.
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Poznań. Kompozytor czynnie włączył się w odradzające się życie kulturalne miasta. 
Komponował, organizował, koncertował, dyrygował. W 1920 wziął czynny udział 
w plebiscycie na Warmii i Mazurach. Z tego okresu pochodzi wiele patriotycznych 
utworów, skomponowanych na tę okazję. Początkowo prowadził zajęcia na wydzia-
le muzyki kościelnej, z kontrapunktu, harmonii, instrumentacji i orkiestrę szkolną. 
Po dwóch latach ograniczył się do organów i nauki improwizacji. W 1924 w Operze 
Poznańskiej odbyła się premiera Legendy Bałtyku. W ciągu jednego sezonu była wykon 
na ponad 50 razy. Po zatargach z H. Opieńskim w 1927 roku Nowowiejski zrezygno-
wał z nauczania. Udzielał prywatnie lekcji kompozycji. W tym czasie zorganizował 
w mieście 500-osobowy chór mieszany, z którym koncertował w całym regionie. 
Był także organizatorem i kierownikiem m.in. chórów: Chóru męskiego Towarzystwa 
Śpiewaczego „Echo”, Chóru Nauczycielskiego. Występował często z recitalami orga-
nowymi. Tradycyjnie w Wielki Czwartek dawał koncerty organowe transmitowane 
przez radio na całą Polskę. W 1927 zrezygnował ze stałego etatu i całkowicie poświę-
cił się kompozycji i koncertom. W 1928 odbyła się w Poznaniu prapremiera baletu 
– opery Malowanki ludowe. Podczas zjazdu śpiewaczego w 1929 Nowowiejski dyry-
guje chórem złożonym z 20 tys. śpiewaków, który wykonuje Psalm 136 – Ojczyzna. 
W 1935 roku Nowowiejski otrzymał Państwową Nagrodę Muzyczną Roku, przyznaną 
mu przez grono muzyków warszawskich. We wrześniu 1939 roku w obawie przed 
aresztowaniem ukrywał się w szpitalu Sióstr Elżbietanek, a następnie w Krakowie, 
skąd powrócił w sierpniu 1945 do Poznania. Zmarł 18 I 1946 i został pochowany na 
Skałce Poznańskiej w podziemiach kościoła św. Wojciecha12.

Józef Pawlak (1894–1983)

Urodził się 26 XII 1894 w Gnieźnie. Muzyki uczył się w Gnieźnie u J. Gorzel-
niaskiego (1905–1907) i w Poznaniu u W. Gieburowskiego (1909–1910). Od 1910 
roku kontynuował naukę w Berlinie. Pracę rozpoczął w Grodzisku Wielkopol-
skim jako organista i dyrygent chóru. W 1920 roku przeniósł się do Ostrowa. 
W 1922 ponownie wyjechał do Berlina, celem kontynuowania nauki. Po powrocie 
w 1923 został powołany na stanowisko organisty katedralnego w Poznaniu. Rów-
nocześnie grał na altówce w orkiestrze Opery Poznańskiej. W 1923 roku rozpoczął 
działalność koncertową. Od 1927 uczył gry na organach w Państwowym Konser-
watorium Muzycznym w Poznaniu, a w latach 1933–1939 również w Bydgoszczy. 
W 1926 roku wraz z S. Siedlewskim założył miesięcznik „Muzyka Kościelna”, do któ-
rego napisał wiele artykułów. Był także prezesem Związku Organistów i działał 
w Związku Chórów Kościelnych. W latach 1939–1945 więziony w Dachau i Gusen. 
Po powrocie w 1945 do Poznania od września prowadził klasę organów w PWSM. 
W latach 1961–1965 był dziekanem wydziału Wokalnego. Jednocześnie od 1945 był 
organistą farnym i katedralnym. Pełnił jednocześnie obowiązki rzeczoznawcy do 
spraw organowych Kurii Metropolitalnej. W 1965 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 
13 I 1983 w Poznaniu13.

Hieronim Powodowski (1543–1613)

Kanonik poznański, gnieźnieński i krakowski. Teolog, pisarz, autor Agendy.
Urodzony w Powodowie koło Wolsztyna w rodzinie Wawrzyńca i Urszuli 

z Kamieńskich. W 1572 roku wyjechał na studia teologiczne do Rzymu. Studiował 

12  Encyklopedia Muzyczna PWM, t. VII, Kraków 2002; F. M. Nowowiejski, K. Nowowiejski, Dookoła 
kompozytora [zawiera bibliografi ę], Poznań 1971.
13  D. Pawlak, Pawlak Józef, [w:] Wielkopolski Słownik…, dz. cyt.
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w Collegium Germanicum. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1574. Po powrocie 
do Poznania otrzymał kanonię kaliską. Jako przedstawiciel kapituły uczestniczył m.in. 
w synodzie piotrkowskim i obradach sejmowych. Aktywnie włączył się w ruch refor-
macyjny, wygłaszając i publikując liczne kazania i polemiki. Wybrany w roku 1579 po 
raz pierwszy przez kapitułę poznańską na deputata do Trybunału Koronnego w Lubli-
nie, pełnił później wielokrotnie tę funkcję. Jako doskonały mówca prowadził dysputy 
z przedstawicielami innych wyznań. Jesienią 1585 roku powołany został na archiprez-
bitera kościoła Mariackiego w Krakowie. Prowadził nadal aktywną działalność pole-
miczną i duszpasterską. Z jego inicjatywy odrestaurowano kościół Mariacki w latach 
1585–1586. W 1589 roku powierzono mu opracowanie dostosowanego do reform 
trydenckich rytuału polskiego. Całość została opublikowana w 1591 pt. Agenda seu 
ritus sacramentorum ecclesiasticorum w dwóch edycjach – dla diecezji gnieźnieńskiej 
i włocławskiej. Obok porządku udzielania sakramentów, odprawiania procesji zawie-
rała ona także zbiór przepisów dotyczących wykonywania muzyki liturgicznej. Zmarł 
23 VI 161314.

Stefan Stuligrosz (1920–2012)

Urodził się 26 VIII 1920 w Poznaniu. Od dzieciństwa wykazywał duże za-
interesowanie muzyką. W 1933 został przyjęty do Gimnazjum Marii Magdaleny. 
W latach 1935–1937 śpiewał w Chórze Katedralnym. W 1937 roku po małej matu-
rze rozpoczął naukę kupiectwa, a wiosną 1940 roku naukę śpiewu pod kierunkiem 
M. Trąmpczyńskiej i gry fortepianowej, historii muzyki, harmonii i kontrapunktu 
u G. Konatkowskiej. W lutym 1945 po wyzwoleniu miasta zgłosił się do Liceum
im. K. Marcinkowskiego, gdzie w styczniu 1946 zdał maturę i rozpoczął studia 
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w klasie śpiewu prof. M. Trąmpczyńskiej, 
które ukończył w 1951 roku. Równolegle, po zdaniu matury rozpoczął studia mu-
zykologiczne pod kierunkiem prof. A. Chybińskiego. Ukończył je z wyróżnieniem 
w 1951. W 1949 rozpoczął studia dyrygenckie u prof. W. Bierdiajewa. Ukończył je 
z odznaczeniem w 1952. Od 1949 był asystentem prof. Z. Jahnkego i prowadził chór 
studencki. Po ukończeniu studiów został asystentem w klasie prof. S. Wisłockiego. 
Od roku 1961 już jako etatowy pracownik PWSM uczył dyrygowania na Wydzia-
le Wychowania Muzycznego. Jednocześnie w tych latach związany był z Polskim 
Radiem w Poznaniu, gdzie w latach 1956–1963 pracował na stanowisku kierow-
nika Redakcji Muzycznej. W IX 1963 otrzymał nominację na stanowisko docenta. 
W latach 1964–1967 był prorektorem Szkoły oraz dziekanem Wydziału Wokalnego. 
W latach 1967–1981 był rektorem PWSM. Przez wiele lat kierował Studencką Orkie-
strą Kameralną i Symfoniczną, prowadził założony przez siebie Akademicki Zespół 
Kantatowo-Oratoryjny. Dzięki jego staraniom uczelnia została przemianowana na 
Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego. Pod kierunkiem Stuligrosza studia 
ukończyli m.in.: L. Bajon, J. Dąbrowski, M. Dondajewski, J. Dzięcioł, K. Górski, A. Gref, 
S. Kulczyński, K. Szymonik i J. Szyrocki.

Głównym jego zainteresowaniem była dyrygencka praca z chórem od 1939 
roku. Po zakończeniu wojny Stuligrosz przystąpił do reorganizacji swojego zespo-
łu. Jesienią 1945 roku dokonał wyboru sopranów i altów z poznańskich szkół pod-
stawowych. Wkrótce powstał 80-osobowy zespół związany z kościołem Wszystkich 
Świętych, gdzie Stuligrosz pełnił obowiązki organisty. Chór występował jako Chór 
Chłopięcy i Męski im. ks. dra W. Gieburowskiego. W marcu 1950 chór został wcielony 
do Filharmonii Poznańskiej jako Chór Chłopięcy i Męski. Jeszcze w tym samym roku 

14  M. Korolko, Hieronim Powodowski, [w:] Polski Słownik Biografi czny, t. XXVIII, s. 282–285.
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zespół wziął udział w festiwalu bachowskim, wykonując motety lipskiego kantora. 
Zespół ma w swoim repertuarze nie tylko dzieła a cappella dawnych mistrzów, ale 
także wszystkie większe formy kantatowo-oratoryjne J. S. Bacha, L. van Beethovena, 
W. A. Mozarta, J. Haydna, F. Haendla, F. Nowowiejskiego. Zagraniczne podróże ze-
społu objęły wszystkie większe i mniejsze ośrodki kulturalne na wszystkich konty-
nentach. Zespół często brał udział w festiwalach, m.in.: Warszawska Jesień, Festiwal 
Muzyki Kantatowo-Oratoryjnej Vratislavia Cantans, Festiwal Muzyczny Krajów Europy 
Wschodniej, festiwale chórów chłopięcych w Poznaniu oraz zagranicą. Dokonał licz-
nych nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych w kraju i zagranicą. Wystąpił też 
w fi lmie fabularnym Młodość Chopina, a także w kilkunastu fi lmach muzycznych po-
święconych zespołowi. Stuligrosz prócz Poznańskich Słowików prowadził po wojnie 
także Spółdzielczy Chór im. S. Moniuszki (1948–1950, 1956–1957), Chór Męski Echo 
(1952–1954), Chór Męski Politechniki Poznańskiej (1964–1968)15.

Józef Surzyński (1851–1919)

Urodził się 15 III 1851 roku w Śremie. W 1872 wyjechał na studia mate-
matyczne do Lipska, gdzie równocześnie uczęszczał na wykłady teorii muzyki do 
konserwatorium. W 1874 udał się do Rzymu na studia teologiczne, które ukończył 
w 1880 stopniem doktora teologii. W 1879 otrzymał tam święcenia kapłańskie. Po 
powrocie do kraju odbył służbę wojskową w Gnieźnie, a następnie w 1881 wyjechał 
wraz z bratem Stefanem do Ratyzbony na kurs muzyki kościelnej. W sierpniu tego 
roku objął posadę organisty w katedrze poznańskiej, gdzie również poprowadził 
chór katedralny. Następnie zreformował ten chór, tworząc zespół chłopięco-męski 
odpowiadający wymogom ratyzbońskiej reformy śpiewu kościelnego i nawiązujący 
do tradycji chóru katedralnego z XVI i XVII wieku. Nowy chór wystąpił po raz pie-
rwszy w czerwcu 1884 roku i został entuzjastycznie przyjęty przez społeczeństwo 
poznańskie. W 1883 roku Surzyński zorganizował Towarzystwo św. Wojciecha, które-
go celem było zrzeszenie i otoczenie opieką organistów. Od 1884 roku był redakto-
rem mięsięcznika „Muzyka Kościelna“, przeznaczonym dla organistów i dyrygentów 
chórów kościelnych, wychodzącym w Poznaniu i Kościanie do 1902 roku. Do każde-
go numeru czasopisma dołączony był dodatek nutowy, zawierający utwory polifo-
niczne kompozytorów XVI i XVII wieku oraz utwory własne Surzyńskiego i jego bra-
ta Mieczysława. Odnalezione przez Surzyńskiego liczne utwory polskich i obcych 
dawnych mistrzów w zbiorach Archiwum Kapitulnego na Wawelu wydał w czterech 
zeszytach w zbiorze pn. Monumenta musices sacrae in Polonia (Poznań 1885–1886). 
Ponadto wydawał cieszące się znaczną popularnością śpiewniki Cancionale eccle-
siasticum (1891), Directorium chori (1885–1886). W 1887 zrezygnował z funkcji orga-
nisty, lecz nadal dyrygował chórem katedralnym (do 1894). W latach 1889–1894 był 
także wykładowcą liturgii i śpiewu gregoriańskiego w seminarium duchownym. 
W roku 1894 – głównie na skutek zatargów z Dembińskim, przeciwnikiem reform 
w muzyce kościelnej propagowanych przez Surzyńskiego – został przeniesiony 
na probostwo do Kościana. Tam kontunyował działalność naukową i wydawniczą, 
udzielał się także społecznie, m.in. pracował nad rozwojem Banku Ludowego 
w Kościanie i w wielu stowarzyszeniach. Postawa Surzyńskiego w walce o nauczanie 
religii w języku polskim sprawiła, że władze pruskie zakazały mu nauczania. Zmarł 
5 marca 1919 w Kościanie. Wśród licznych rozpraw naukowych (około 31 artykułów 
dotyczących historii muzyki i 25 prac edytorskich) kilka wniosło trwały wkład do 

15  Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii w Poznaniu, Poznań 1976; S. Stuligrosz, Piórkiem słowika 
o najbliższych, Poznaniu, muzyce i drogowskazach życia, Poznań 1995; Trzydzieści lat pracy Stefana 
Stuligrosza, Poznań 1969.
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historii muzyki w Polsce: Wstęp do pierwszego tomu Monumenta musica sacrae in 
Polonia (1885), Muzyka fi guralna w kościołach polskich od XV do XVIII w. (1889), Polskie 
pieśni kościoła katolickiego od najdawniejszych czasów do końca XVI w. (1891) i Muzy-
ka w XIX w. (w „Muzyka Kościelna“, 1902). Zasłużył się w szerzeniu wiedzy o dawnej 
muzyce polskiej oraz przyczynił się do uratowania licznych zabytków muzycznych. 
Jego twórczość kompozytorska to głównie utwory chóralne, które stylistycznie 
nawiązywały do muzyki renesansu, m.in. Kantata na tysiącletnią rocznicę śmierci 
św. Metodego, Apostoła Słowian (1885) i Missa in adorationen sacratissimi Cordis Jesu 
op. 26, (1908) i sześć utworów wokalno-instrumentalnych, a wśród nich Kantata 
jubileuszowa op. 30 do słów Piotra Skargi (1912), kantata Pogrzeb Kościuszki op. 32 
(1917), Hymn Polski zmartwychwstałej (1919) i Missa pro defunctis op. 28 (1910)16.

Kultura muzyczna to nie tylko wielkie wydarzenia, wielkie koncerty, ale 
i wiele drobnych zdarzeń, które składają się na historię. To nie tylko ludzie, ale także 
instrumenty, księgi głosowe, skryptoria, warsztaty organmistrzowskie. A jeśli ludzie, 
to nie biskupi, wielcy kompozytorzy, ale ci, dla których muzykowanie było chlebem 
powszednim: kantorzy, muzycy poszczególnych kapel, organmistrzowie. 

I terminy, które mogą być dzisiaj dla nas niezrozumiałe.

Agenda 

W średniowieczu porządek udzielania sakramentów. Św. agenda zawierała 
także przepisy wykonywania muzyki liturgicznej. Początkowo każda diecezja posia-
dała swoją agendę, która często opierała się na porządku obowiązującym w kościele 
katedralnym. Także diecezja poznańsko-gnieźnieńska drukowała swoje agendy z 1579 
Agendorum ecclesiasticorum liber in usum provinciae Gnesnensis conscriptus [Kolonia]. 
Duże znaczenie ma agenda przygotowana w 1591 przez Hieronima Powodowskie-
go: Agenda seu ritus caeremoniarum ecclesiasticarum. Dopiero Sobór trydencki w 1614 
ujednolicił wszystkie przepisy. Do dziś zachowało się bardzo niewiele egzemplarzy 
agend, które często uzupełnione odręcznymi notatkami są znakomitymi źródłami do 
historii kultury poszczególnych diecezji.

Kantorzy katedralni

Najstarszymi, których nazwiska winny się tutaj znaleźć, byli pierwsi kantorzy 
szkoły katedralnej, którzy automatycznie byli kantorami katedralnymi. W archiwach 
nie zachowały się nigdzie informacje o rozdzielności tych stanowisk. Pierwsi znani to 
działający w 1340 Ambroży i w latach 1391–1399 Jan z Niepartu, którzy byli także ka-
nonikami katedralnymi. Później wzmiankowani to w 1406 Tomasz, jego następcą był 
Michał z Szydłowa, który w 1420 został rektorem szkoły katedralnej. Po nim piastowali 
ten urząd m.in.: Mikołaj z Gniewkowa, Kasper ze Żnina, Wojciech, Bartłomiej – żeby 
wspomnieć tylko tych, którzy działali w I połowie XV wieku. Stanowisko kantora było 
często szczeblem do dalszej kariery np. rektora szkoły, wikariusza czy kurialisty. W XVI 
wieku po rezygnacji z funkcji kantora Marcina Haby, jego obowiązki przejęli wikariu-
sze katedralni. Związane to było z przejęciem przez nich także dochodów przynależ-

16  Por.: K. Winowicz, Józef Surzyński, Poznań 1964; tenże, Katalog tematyczny dzieł ks dra Józefa 
Surzyńskiego, Kościan 1988; tenże, Ksiądz prałat dr Józef Surzyński. Życie i dzieło, Poznań 1991.
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nych temu stanowisku. W wieku XVIII kantor pełnił czasami także obowiązki dyrektora 
kapeli i chóru. Zdarzały się na tym stanowisku także wybitne postaci, jak np. J. Raatz, 
doskonały organista, autor popularnego niegdyś kancjonału. Ostatnim kantorem był 
zmarły w 1925 T. Juszkiewicz17.

Kapelmistrzowie katedralni

Postacią, która walczyła o palmę pierwszeństwa z kantorem w „muzyce” – szcze-
gólnie w XVIII wieku – był dyrektor orkiestry, czyli − używając współczesnego języka − 
dyrygent zespołu instrumentalnego i chóru. Pierwszym został wspomniany już wyżej 
Stanisław Grodaszewski. I mimo że informacje o kapeli można znaleźć coraz częściej 
w aktach kapitulnych rzadko wymieniani są muzycy. Zapewne szczegółowa analiza 
nazwisk występujących w aktach pozwoli wyróżnić wśród nich muzyków. Dopiero 
druga połowa XVIII wieku przyniosła zmiany. Coraz więcej świeckich osób uczestniczy 
w życiu kościoła. Stanowiska muzyków przeznaczone są już właściwie dla ludzi spoza 
kleru. Także księża już coraz rzadziej są wykształconymi muzykami. Chlubnym wyjąt-
kiem może być arcybiskup Przyłuski, po którego śmierci w 1865 zakupiono dla chóru 
katedralnego wiele partytur. Wśród dyrektorów kapeli w tym okresie znalazło się kilka 
wybitnych postaci, które swoją działalnością także poza katedrą przyczynili się do roz-
woju kultury muzycznej Poznania. Pierwszy z nich to G. B. Graff  (1793–1835) organista, 
kantor, a w latach 1822–1833 także dyrygent kapeli. Jego następcą został F. Klingohr − 
postać bardzo zasłużona dla kultury muzycznej Poznania. Powiększył jej skład, przyjął 
do pracy grono wykształconych instrumentalistów, co zaowocowało podniesieniem 
poziomu wykonywanej muzyki. To dzięki niemu 10 II 1832 roku poznaniacy usłysze-
li Requiem W. A. Mozarta. Pod jego kierunkiem rozpoczął pracę w katedrze pierwszy 
przedstawiciel rodziny Dembińskich, która związana była z zespołami katedry do 1914 
roku. W drugiej połowie XIX wieku działał wspomniany już ksiądz J. Surzyński. I już 
postacie nam bliższe ks. W. Gieburowski i ks. G. Mizgalski. Wśród etatowych muzyków 
znaleźć możemy członków innych orkiestr, pedagogów. Najbarwniejsi z nich to rodzi-
na Nikińskich. Nazwisko to możemy odnaleźć zarówno w spisie nauczycieli, muzyków 
kapeli farnej, jak i na stronach wspomnień M. Mottego18.

Księgi liturgiczne z Poznania

Pierwszy mszał poznański został wydrukowany w 1481 roku. Kolejne wydanie 
zlecił w 1505 biskup Jan Lubrański. Wśród kolejnych wydań poczesne miejsce zajmuje 
Mszał wydrukowany dla Poznania w 1524 roku. Drukarz Jan Haller po raz pierwszy 
umieścił w nim na specjalnych wszywkach zapisy nutowe. Do tej pory były one do-
łączane jako luźne karty lub dopisywane ręcznie. Ważnym źródłem muzyki były też 
brewiarze. Wspomniany już z 1500 roku i drugi z 1530.

Muzyka katedralna w poznańskiej prasie XIX-wiecznej

1. Pogrzeb księcia Władysława Radziwiłła 14 VII 1831 recenzja z wykonania 
Requiem Cimarosy, „Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego” 1831 nr 162, 
s. 839–840;

2. Zapowiedź wydania przez organistę katedralnego Macieja Dembińskiego 
Pieśni nabożnych zwykle przez lud śpiewanych przy obchodach kościelnych, 
GWKP 1836 nr 145, s. 795;

3. Informacja o koncercie w katedrze 29 VI 1836. Msza C-dur L. van Beethovena, 

17  J. Nowacki, Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, t. II, Poznań 1961.
18  A. Jazdon, W kręgu muzycznej katedry, dz. cyt.; J. Nowacki, Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, t. I, dz. cyt.
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Zespół Związku Śpiewaczego pod dyrekcją Klingohra, GWKP nr 160, s. 879;
4. Wykonanie przez zespół amatorów Mszy Pasterskiej Wojciecha Słoczyńskiego 

25 XII 1859 i 6 I 1860, „Dziennik Poznański” 1860 nr 6, s. 3. Mszę wykonano także 
w 1863 DP 1863 nr 5, s. 3, 6 I 1865 DP 1865, nr 5, s. 3; 6 I 1866, DP 1866, nr 6, s. 4. 
Zespół katedralny pod dyrekcją B. Dembińskiego, 6 I 1869, DP 1869, nr 5, s. 2;

5. Zapowiedź wykonania Mszy Polskiej Karola Kurpińskiego, DP 1865, nr 250, s. 3;
6. Wykonanie Mszy B. Dembińskiego podczas Procesji Bożego Ciała w VI 1867, 

DP 1867, nr 141, s. 4;
7. Koncert chóru archikatedralnego 1 III 1868. W programie m.in.: Stabat Mater 

G. Rossiniego, DP 1868, nr 50, s. 3;
8. Zapowiedź wykonania 29 III 1869 Mszy B. Dembińskiego przez zespół kate-

dralny, DP 1869, nr 70, s. 3;
9. 17 V 1869 – Msza K. M. Webera w wykonaniu zespołu katedralnego pod dy-

rekcją B. Dembińskiego, DP 1869, nr 106, s. 3;
10. Koncert z okazji otwarcia soboru w Rzymie 8 XII 1869. W programie m.in.: 

Msza F-dur B. Dembińskiego w wykonaniu zespołu katedralnego pod dyrek-
cją kompozytora, DP 1869, nr 281, s. 4;

Organiści katedralni

Postacią najważniejszą w hierarchii muzycznej pozostawał organista. I tak był 
też postrzegany przez wiernych. Stanowisko to przez pewien czas przynależało do 
kleru, później często wspomagali ich klerycy. Pierwszym wspomnianym był ksiądz 
Henryk. Według niesprawdzonych informacji, organistą był również organmistrz Tro-
jan. W katedrze księża pełnili obowiązki organisty do około XVI wieku. Później w ar-
chiwaliach rzadko można znaleźć nazwisko kolejnego organisty. Dopiero przejrzenie 
akt miejskich, ksiąg chrztu, zmarłych pozwoli uzupełnić brakujące dane. W XIX wieku 
księża znowu zasiedli przy klawiaturze. A były to wybitne, już wspomniane postacie: 
ks. J. Surzyński, ks. W. Gieburowski. Od 1923 organistą katedralnym był J. Pawlak, pro-
fesor PWSM w Poznaniu19.

Organy katedralne

Niezbędnym elementem każdego kościelnego wnętrza stały się dla wiernych 
organy. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że nie zawsze tak było. Pierwsze świątynie 
obywały się bez instrumentów, a wczesne próby ich wprowadzenia spotykały się 
z nieprzychylną reakcją władz kościelnych i wiernych. Trudno wyznaczyć datę, kiedy 
po raz pierwszy ozdobiły one wnętrze polskiego kościoła. Ostrożne – z braku dowo-
dów – sugestie naukowców wskazują na drugą połowę XII wieku. Z XIII wieku po-
chodzą pierwsze zachowane przekazy. I choć Poznań należał w średniowieczu do 
przodujących ośrodków organmistrzowskich, nie zachowały się żadne dokumenty 
wskazujące, kiedy po raz pierwszy organy zabrzmiały w katedrze. Ale nim przejdzie-
my do najstarszych informacji, spójrzmy do wnętrza średniowiecznej katedry. Miejsce 
zwane chórem znajdowało się pomiędzy prezbiterium i główną nawą kościoła, gdzie 
gromadzili się wierni. I w tym mniej więcej miejscu znajdowały się pierwsze organy. 
Usytuowane były po północnej stronie kościoła, niedaleko ambony. Odpowiadało to 
przyjętym wówczas zasadom, że słowo musi być wsparte muzyką. Przypuszczalnie 
zbudowano je po gotyckiej przebudowie katedry, która trwała drugą połowę XIV wie-
ku. Możemy przyjąć, że było to pomiędzy zakończeniem przebudowy prezbiterium 
(około 1380, jedyną wiarygodną datą jest rok rozpoczęcia budowy 1356) a rozpoczę-
ciem prac nad przebudową chóru (1403). Wówczas to przeznaczono fundusze na wy-

19  A. Jazdon, W kręgu muzycznej katedry, dz. cyt.; J. Nowacki, Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, t. I, dz. cyt.
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kształcenie zawodowe organisty i jego zatrudnienie. Pierwsza pośrednia informacja 
o organach pochodzi z 1404 roku. Po 1430 biskup Wojciech Jastrzębski podpisał umo-
wę z poznańskim organmistrzem Trojanem na przebudowę istniejącego instrumentu. 
Za wykonaną pracę miał otrzymać 80 grzywien i tzw. naturalia. Trojan zmarł przy-
puszczalnie w 1435 roku nie dokończywszy pracy. Z tego czasu pochodzi też pierw-
sza imienna wzmianka o organiście katedralnym Henryku, który był jednocześnie 
notariuszem katedralnym. Informacja o podpisanym kontrakcie pochodzi z protoko-
larza kapitulnego, gdzie przy omawianiu dziesięcin należnych organiście zaznaczono, 
że pochodzi ona ab antiquo, z czego można wnioskować, że organy musiały już stać 
w katedrze co najmniej od kilkudziesięciu lat. W 1457 kapituła podpisała umowę na 
ich remont z Janem Miedziownikiem. Za wykonaną pracę otrzymał elementy ze starych 
organów i 52 grzywny. Sądząc po tym, że zapłata obejmowała również elementy sta-
rego instrumentu, można pokusić się o twierdzenie, że postawiono nowy instrument. 
Ukończono go w lutym 1458. Organy przetrwały do 1607 roku, kiedy to zostały roze-
brane. Tymczasem podjęto decyzję o budowie drugiego, nowego instrumentu, który 
ustawiono frontem do ołtarza nad główną, zachodnią kruchtą. W 1511 roku biskup 
Jan Lubrański podpisał umowę z Mikołajem z Sarbii. Organy miały 14 głosów i 4-głoso-
wy pozytyw. Organmistrz otrzymał za nie 50 grzywien i potrzebne materiały. Organy 
kilkakrotnie musiały być remontowane m.in. w latach 1541 i 1576, kiedy to prac pod-
jął się Jan z Kościana. Wielokrotnie kapituła zwracała się do biskupa ze skargami, że 
oba instrumenty, nowy i stary, nie działają i nawet podczas największych uroczystości 
msze i nabożeństwa muszą odbywać się a cappella.

W 1607 roku podpisano kontrakt z nieznanym z nazwiska organmistrzem, 
który podjął się budowy nowego instrumentu, wykorzystując piszczałki (cynę) 
z obydwu instrumentów. Nowe organy przetrwały tylko do 1622 roku, kiedy to 
pożar strawił wnętrze katedry. Odbudowa i przebudowa trwały wiele lat. Biskup 
Andrzej Szołdrski przeznaczył w testamencie 6 tys. zł na nowe organy. W 1664 
podpisano umowę z Jerzym Nitrowskim jednym z najwybitniejszych polskich or-
ganmistrzów działających  w XVII wieku w Polsce. Koszt budowy miał wynieść 
10 tys. zł, „nie licząc dębiny i innych materiałów”. Prace rozpoczęto jeszcze w tym 
samym roku. Jak wynika z zachowanych archiwaliów, Nitrowski pracował najpierw 
w Gdańsku. Do Poznania przyjechał w listopadzie 1666 i przebywał do 29 VII 1667 
roku. Przez cały ten okres kapituła borykała się z kłopotami fi nansowymi, zastawia-
jąc kolejne sztuki złota i srebra kościelnego. 31 VI 1667 delegowała swoich przed-
stawicieli, celem odbioru zbudowanego instrumentu. W protokole napisali oni:
 „...Qui audita voce Bardara dicta organarium manutenendum ad tempora felicio-
ra...” Ostateczny koszt zamknął się sumą ok. 15 tys. talarów. Niestety nie zachowa-
ły się żadne informacje o strukturze instrumentu. Wiadomo jedynie, że pozytyw 
organów był zasłaniany od strony prezbiterium dwoma obrazami. Była to cecha 
charakterystyczna dla organów Nitrowskiego, który świadomie stosował zamyka-
ny pozytyw, nawiązując do gotyckich wzorców. Organy były kilkakrotnie remon-
towane. W 1772 wybuchł gwałtowny pożar, który zniszczył całą katedrę. W kronice 
zapisano „... także organy, rzadkiej okazałości w tymże królestwie, w popiół obró-
cone”. Kolejny instrument wybudował Johann Gottlob Petera. Umowę podpisano 
w 1793 roku. Miały one kosztować 9 tys. zł. Budowę zakończono w 1798 roku. Or-
gany mimo planów przebudowy złożonych przez znaną fi rmę organmistrzowską 
braci Walterów  z Góry Śląskiej, przetrwały do 1917 roku. Wtedy, mimo protestów 
ks. J. Gieburowskiego i naczelnego konserwatora zabytków prof. L. Kaemmere-
ra zarekwirowano w celach wojskowych większość piszczałek. W 1927 ogłoszono 
konkurs na budowę nowego instrumentu. Po wielu perypetiach, zaangażowaniu 
w sprawę wielu autorytetów m.in. Karola Szymanowskiego, przetarg wygrała fi rma 
CavailleColl. Poświęcenie i uroczysty koncert odbyły się 30 VI 1931 roku. Organy 
przetrwały tylko do 1945 roku.
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Oprócz dużych organów w kościele głównym katedra posiadała jeszcze do-
datkowe instrumenty. Archiwalia wspominają o pozytywie stojącym blisko ołtarza 
głównego i pozytywie szkatulnym, który noszony był w trakcie procesji Bożego Ciała 
i nazywany był pozytywem chórowym. W 1877 postawiono ponad stallami, w po-
bliżu ołtarza małe 7 głosowe organy. Charakteryzowały się unikalnym, dwustron-
nym prospektem, widocznym od strony ołtarza i od strony kaplic. Były one dziełem 
J. Gryszkiewicza i przetrwały do 1945 roku. Także poszczególne kaplice posiadały 
swoje instrumenty. Wiadomo, że znajdowały się one w kaplicy mansjonarskiej od 
1435 roku, w kaplicy św. Krzyża od 1666 i w kaplicy Szołdrskich od około 1698 roku. 
Ich historia nie jest dokładnie udokumentowana. Traktowane zawsze jako zapasowe 
instrumenty w momencie zubożenia kapituły, nie były remontowane i „jako bezuży-
teczny grat wstawiono [je] do przykatedralnej remizy, gdzie słuch o nich zaginął”20.

Organy w kościele parafi alnym pw. św. Małgorzaty Panny i Męczenniczki

Leżący poza centrum katedralnym kościół był aktywnym miejscem wydarzeń 
liturgicznych, a krótki okres przynależności miejsca do zakonu Filipinów na pewno 
spowodował, że muzyka często rozbrzmiewała w kościele. Niestety zachowało 
się niewiele dokumentów związanych z kościołem. Znając aktywność Filipinów 
chociażby na Świętej Górze koło Gostynia, możemy zakładać, że często rozbrzmiewała 
w nim muzyka zespołowa, a muzycy − jak to było w zwyczaju − korzystali z zasobów 
archiwum klasztoru macierzystego. Nie wiadomo, kiedy wybudowano w kościele 
organy. Wizytacje XVIII-wieczne stwierdzają jedynie, że w 1694 roku brat zakonny 
Jerzy Klimaszewski zapisał w testamencie 500 fl orenów na organy. Niewykluczone, 
że ten dar legł u podstaw budowy instrumentu, o którym wspominają późniejsze 
wizytacje. Nowy instrument został zbudowany przez znanego poznańskiego 
organmistrza Józefa Gryszkiewicza w 1885 roku. Instrument – wymagający drobnych 
napraw konserwatorskich – nadal rozbrzmiewa w czasie nabożeństw.

Znajdujący się w kościele obraz przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem 
w otoczeniu aniołów, jest źródłem zainteresowania instrumentologów. Otaczający 
Marię aniołowie grają na różnych instrumentach będących na wyposażeniu zespołów 
muzycznych w I połowie XVII wieku21.

Organy w kościele Najświętszej Marii Panny in Summo

Nie zachowały się informacje o pierwszym instrumencie w kościele NMP 
in Summo. Dowodem na to, że istniały, jest informacja o Stanisławie z Wągrowca, za-
trudnionym jako organista w latach 1466–1472. Dopiero wizytacja z 1695 roku mówi 
„o dobrych organach wymagających częściowej naprawy”. Można z tego zdania wy-
ciągnąć wniosek, że instrument musiał powstać w ciągu ostatnich lat. Kolejne wizyta-
cje pomijają organy, widocznie ich stan nie budził zastrzeżeń. Po raz kolejny wymaga-
ły naprawy po pobycie w Poznaniu pruskich żołnierzy w czasie wojny siedmioletniej, 
o czym wspomina wizytacja w 1779. W 1817 podczas prób zlikwidowania kościoła 
sprzedano na publicznej licytacji sprzęty należące do kościoła. Prawdopodobnie 

20  L. Czacharowski, Katalog organmistrzów poznańskich i ich prac od XVI wieku do 1945 roku, 
[w:] Muzyka, „Kronika Miasta Poznania”, dz. cyt.; tenże, Organy poznańskie w świetle badań źród-
łowych, [w:] Śródka, Ostrówek, św. Roch, „Kronika Miasta Poznania”, z. 1, Poznań 1997; J. Gołos, 
Polskie organy i budownictwo organowe, Warszawa 1972; A. Jazdon, W kręgu muzycznej katedry, 
dz. cyt.; J. Nowacki, Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, t. I, dz. cyt.; E. Smulikowska, Prospekty organo-
we w dawnej Polsce, Wrocław 1989.
21  L. Czacharowski, Organy poznańskie w świetle badań źródłowych, dz. cyt.



140

przeniesiono je do innego kościoła, ale jak dotąd nie znaleziono w archiwaliach po-
twierdzenia na tę transakcję. A musiała ona dojść do skutku, bo w 1860 podpisano 
umowę na budowę nowego instrumentu z wrocławskim budowniczym Robertem 
Mullerem. W trakcie spisywania kontraktu nie wspomniano o starym instrumencie, co 
zazwyczaj czyniono. Nowe organy w pięknym neogotyckim prospekcie oddano do 
użytku w maju 1861 roku. Odbioru dokonał B. Dembiński. Nowy instrument przetrwał 
obie zawieruchy wojenne. W związku z przygotowaniami do obchodów milenijnych 
z niezrozumiałych powodów zdemontowano zabytkowy prospekt22.

Rubrycela

Zwana też Ordo divini offi  cii lub Directorium, jest swojego rodzaju kalenda-
rzem liturgicznym. Przeznaczona dla duchowieństwa, zawiera wskazówki dotyczą-
ce odmawiania brewiarza, odprawiania mszy św. Zawiera porządek świąt całego 
roku liturgicznego, pokazuje dni postu, wigilie. W 2008 roku znaleziono w Szwecji 
nieznane poznańskie wydania z lat 1618, 1622, 1634, 1635, 1638, 1639, 1640, 1641, 
1642, 1646. Jest to znaczące odkrycie, ułatwiające poznanie dziejów liturgii w Wiel-
kopolsce.

1. Ordo Offi  cii Divini quotidie recitandi in civitate et dioecesi Posnaniensi anno 
MDCXLIII..., Poznań 1642, Wojciech Regulus;

2. Ordo Offi  cii Divini quotidie recitandi in civitate et dioecesi Posnaniensi…, Poznań 
1646, Wojciech Regulus;

3. Rubricella dioecesis Posnaniensis, secundum usum et ritum sanctae Ecclesiae Ro-
manae, ad Annum Domini MDCXIX, post bisextilem tertium, consripta, Kraków 
1618, Franciszek Cezary;

4. Rubricella seu ordo recitandi Offi  cii Divini in dioecesi Posnaniensi..., Poznań 1622, 
Jan Rossowski;

5. Rubricella dioecesis Posnaniensis…, Kraków 1634, Andrzej Piotrkowczyk;
6. Rubricella quotidiana ecclesiae cathedralis et diocesis Posnaniensis..., Warszawa 

1635, Jan Rossowski;
7. Rubricella dioecesis Posnaniensis…, Poznań 1638, Wojciech Regulus;
8. Rubricella dioecesis Posnaniensis…, Poznań 1639, Wojciech Regulus;
9. Rubricella dioecesis Posnaniensis…, Poznań 1640, Wojciech Regulus;
10. Rubricella dioecesis Posnaniensis…, Poznań 1641, Wojciech Regulus23.

Zespół wokalno-instrumentalny

Nowy zespół instrumentalno-wokalny powstał w XVII wieku i został bogato 
uposażony przez biskupa Andrzeja Szołdrskiego. W skład zespołu wokalnego wcho-
dziły soprany, alty, tenory i basy, a zespół instrumentalny składał się z ośmiu osób. 
Całością kierował magister capellae. Z biegiem lat skład zespołu instrumentalnego 
podwoił się, zwiększyła się też przypuszczalnie liczba śpiewaków. Związane to było 
z jednej strony ze zwiększającymi się poprzez liczne zapisy funduszami, a z drugiej 
także ze zmieniającą się modą muzyczną, która wywierała wpływ na muzykę kościel-
ną. Dla chóru i orkiestry przeznaczono w odbudowanym wnętrzu loże, które znaj-
dowały się w prezbiterium. Pierwszym dyrygentem zespołu został Stanisław Groda-
szewski. Do obowiązków kapeli należało śpiewanie na 50 uroczystościach w ciągu 

22  Tamże.
23  Por.: Podręczna Encyklopedia Muzyki Kościelnej, Poznań 1959; M. Eder, Polonika ze zbiorów za-
mku Skokloster. Katalog, Warszawa 2008. 
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roku podczas mszy i nieszporów, a także aktywne uczestniczenie w procesji z katedry 
do kolegiaty farnej i obchodach oktawy Bożego Ciała. Dochodziły do tego osobne 
uroczyste nabożeństwa zarządzane przez biskupa. W 1744 muzycy kapeli uzyskali 
przywilej wyłącznego grania na różnych uroczystościach w domach mieszkańców 
Chwaliszewa. Zespół solistów i instrumentalistów rozrastał się i w początkach XIX 
wieku liczył już kilkadziesiąt osób. Zachował się inwentarz zespołu z 1831, uzupeł-
niony w 1844 i w latach późniejszych. Nie jest on kompletny, ale pozwala chociaż 
w części zinterpretować skład i repertuar zespołu. W 1831 roku orkiestra składała się 
z kilku par instrumentów smyczkowych: skrzypiec, altówek, wiolonczel i kontraba-
su oraz zespołu instrumentów dętych: rogów, trąbek, puzonów, fagotu, klarnetów, 
obojów i fl etów. W szczególnie uroczyste święta np. w czasie procesji Bożego Ciała 
skład zespołu uzupełniany był muzykami z innych orkiestr kościelnych i innych zespo-
łów. Zespół grał muzykę kościelną L. van Beethovena, W. A. Mozarta, A. Diabellego, 
L. Cherubiniego, G. Rossiniego. W „Inwentarzu” możemy znaleźć nazwiska twórców 
lokalnych W. Dankowskiego, F. Ścigalskiego, jak i kompozytorów o ogólnopolskim za-
sięgu J. Elsnera, K. Kurpińskiego, St. Moniuszki, R. Zientarskiego. W 1875 rząd pruski 
w ramach kulturkampfu zlikwidował dotację dla zespołu i to spowodowało jego likwi-
dację. W sierpniu 1881 posadę organisty w katedrze objął ks. Józef Surzyński, który 
właśnie wrócił po rocznym kursie muzyki kościelnej w Ratyzbonie. Do jego obowiąz-
ków należało także prowadzenie chóru katedralnego. Mimo sprzeciwów J. Surzyński 
rozwiązał istniejący zespół mieszany i utworzył chór chłopięco-męski nawiązujący do 
tradycji chóru katedralnego w XVI i XVII wieku. Było to zgodne z przyjętą reformą mu-
zyki kościelnej propagowaną głównie przez szkołę w Ratyzbonie. Pierwszy publiczny 
występ zespołu miał miejsce 3 VI 1884 roku i został entuzjastycznie przyjęty przez 
wiernych. Do repertuaru wprowadzone zostały utwory wyszukane przez dyrygenta 
w archiwach kościelnych, a także jego własne kompozycje nawiązujące stylistycznie 
do okresu renesansu. W 1894 roku, głównie na tle zatargów ze swoim następcą na 
stanowisku organisty B. Dembińskim, zrezygnował z pełnionych funkcji i przeniósł się 
do Kościana. Zespół prowadzony teraz przez Dembińskiego zarzucił kultywowanie 
tradycji i powrócił do wykonywania muzyki XIX-wiecznej, której charakter nie zawsze 
odpowiadał liturgii. W 1914 roku dyrektorem muzyki kościelnej został ks. dr Wacław 
Gieburowski, który ponownie nawiązał do tradycji muzyki polifonicznej. Poziom, jaki 
osiągnął zespół, rozsławił go w całej Europie. Systematycznie koncertował zarówno 
w kościołach, salach koncertowych, jak i przed mikrofonami Polskiego Radia. W ka-
tedrze znowu w czasie uroczystości rozbrzmiewał chorał gregoriański i śpiew poli-
foniczny. Działalność zespołu przerwał wybuch II wojny światowej. W 1956 roku na 
czele odtworzonego zespołu stanął ks. G. Mizgalski, uczeń ks. Gieburowskiego24.

24  A. Jazdon, W kręgu muzycznej katedry, dz. cyt.; J. Nowacki, Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, t. I, 
dz. cyt.
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Ks. Leszek Wilczyński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Teologiczny

Refl eksje nad duchową spuścizną 
Ostrowa Tumskiego

Refl eksje nad duchową spuścizną Ostrowa Tumskiego

Wstęp

Niewiele jest takich miejsc w Polsce, w których znajdował się jednocześnie 
centralny ośrodek władzy politycznej, państwowej i religijnej, jak Ostrów Tumski 
w Poznaniu. Podobną rolę odgrywało wczesnopiastowskie Gniezno, zaś później Wa-
wel. Trzeba jednak podkreślić, że działo się to w kluczowym dla historii Polski okresie, 
kiedy w poznańskim grodzie i najbliższej okolicy przesądzone zostało miejsce nasze-
go narodu w kręgu cywilizacji łacińskiej i kultury zachodnioeuropejskiej przez przyję-
cie chrztu w łączności z Rzymem. Ta, mówiąc językiem nowoczesnego biznesu, „klu-
czowa strategia” piastowskich władców okazała się fundamentem, na którym zbudo-
wano państwo polskie, a Ostrów Tumski uczyniła depozytariuszem podstawowych 
wartości duchowych, których dziedzictwo wzbogacane przez kolejne pokolenia jest 
„dane i zadane” współczesnym na rzecz wspólnoty narodowej i religijnej (por. bł. Jan 
Paweł II „Stworzenie zostało dane i zadane człowiekowi nie jako źródło cierpienia, ale 
jako podstawa twórczego istnienia w świecie” – Przekroczyć próg nadziei, rozdz. III)1.

Ostrów Tumski a początki chrześcijaństwa

Wydarzeniem przełomowym, które podniosło rangę Ostrowa Tumskiego 
i sprawiło, że do dziś jest to tak ważne i symboliczne miejsce, był chrzest Polski. Na 
temat okoliczności, jakie mu towarzyszyły, od dawna toczy się dyskusja. Wynika 
ona przede wszystkim z lakoniczności źródeł pisanych (Kroniki Thietmara, Galla i in-
nych), które nie przekazały nam zbyt wielu szczegółów, np. miejsca chrztu Mieszka I. 
To ubóstwo źródeł pisanych nie jest rekompensowane przez popularne w wiekach 
średnich legendy, towarzyszące również takim istotnym wydarzeniom, jak przyjęcie 
wiary chrześcijańskiej przez panującego. Ubolewał nad tym Tadeusz Silnicki, wybitny 
badacz dziejów Kościoła, zauważając obfi tość legend dotyczących obszaru frankoń-

1  Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 37.
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skiej Galii czy Niemiec2. Nieco wyprzedzając rozważania na temat miejsca chrztu, war-
to zauważyć, że ten brak legendarnych opisów chrztu Mieszkowego sugeruje raczej, 
że odbył się na ziemiach polskich, bez udziału świadków, którzy mogliby go litera-
cko opisać lub opowiedzieć. Pozostały nam tylko quasi-legendarne relacje zawarte 
u Thietmara i Galla o Dobrawie, nakłaniającej męża do przyjęcia chrześcijaństwa, bę-
dące typowym motywem wędrownym w średniowiecznym piśmiennictwie, co za-
uważył już Henryk Łowmiański3 w swoim dziele Początki Polski. Nasza wiedza wciąż 
jest poszerzana dzięki badaniom archeologicznym prowadzonym na Ostrowie Tum-
skim, szczególnie w ostatnich latach. Dostarczają nam one nowych, niezmiernie cen-
nych informacji pozwalających na formułowanie coraz lepiej udokumentowanych 
hipotez i weryfi kację aktualnych.

Przed laty dominowało przekonanie, że Mieszko I został ochrzczony poza 
swoją domeną, co było praktykowane w przypadku chrztu niektórych władców. 
Pogląd ten podzielali między innymi Tadeusz Manteuff el, a zwłaszcza Jerzy Dowiat, 
autor popularnej i wielokrotnie wznawianej książki Chrzest Polski, który twierdził, że 
chrzest Mieszka I odbył się w Ratyzbonie4. Zdecydowanie przeciwnego zdania była 
i jest większość badaczy – począwszy od Henryka Łowmiańskiego, który szczegól-
nie mocno podkreślał też, że małżeństwo Mieszka z Dobrawą i przyjęcie przez niego 
chrześcijaństwa nie mogły być, niezależnie od najbardziej nawet wszechstronnie roz-
ważonych motywacji, aktem nieprzygotowanym, swoistą improwizacją. Prowadzone 
na Ostrowie Tumskim badania archeologiczne5 – szczególnie przez zespół pod kie-
rownictwem Hanny Kóčki-Krenz – potwierdzają istnienie zespołu pałacowo-sakralne-
go, datowanego na okres poprzedzający małżeństwo Mieszka z Dobrawą6. Zaznaczyć 
też należy, że cała nasza dotychczasowa wiedza o księciu i prowadzonej przez nie-
go polityce, pozwala przypuszczać, iż chrzest władcy i jego dworu był poprzedzony 
stosownymi przygotowaniami natury duchowej, misyjnej oraz materialnej (łącznie 
z budową kaplicy grodowej). Wyrazem ambicji księcia mogło być więc przyjęcie 
chrztu w uprzednio przygotowanym do tego miejscu, jakim byłby bez wątpienia gród 
na wyspie pomiędzy Wartą a Cybiną, ważny ośrodek administracyjny, nie tylko o zna-
czeniu lokalnym, ale ponadplemiennym i zyskującym rozgłos wśród europejskich pa-
nujących, a także centrum misyjnym rozszerzającym nową religię na elity, zaś później 
także na wszystkich poddanych. 

Gromadząc poszlaki na rzecz zlokalizowania chrztu Mieszka I z jednej strony, 
z drugiej mnożymy wątpliwości co do daty chrztu Polski. Nie aspirując do szcze-
gółowego omówienia tej kwestii, przedstawionej w pełni przez Dariusza Andrzeja

2  T. Silnicki, Początki organizacji kościoła w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego, [w:] Początki 
państwa polskiego. Księga tysiąclecia, t. I, Poznań 1962, s. 321.
3  H. Łowmiański, Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e., t. V, Warszawa 1973, s. 
578–579.
4  J. Dowiat, Chrzest Polski, Warszawa 1962, s. 86–89, tamże dość naciągana etymologia imienia 
„Mieszko” jako zniekształconego „Michał” („Miszka”, „Miszko”) nadanego księciu na chrzcie od 
imienia bpa Ratyzbony.
5  L. Wilczyński, Wyniki prac archeologicznych na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w latach 1999–
2001, [w:] „Poznańskie Studia Teologiczne” 2002, t. XII, s. 269–273; tenże, Badania archeologicz-
ne na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w 2002 roku, [w:] „Poznańskie Studia Teologiczne” 2003, 
t. XV, 278–280 oraz H. Kóčka-Krenz, Pozycja Poznania w X wieku w źródłach archeologicznych, 
[w:] A. Wójtowicz (red.), Tu się wszystko zaczęło. Rola Poznania w państwie pierwszych Piastów, 
Poznań 2010, s. 33–60.
6  H. Kóčka-Krenz, Dzieje Ostrowa Tumskiego w Poznaniu przed lokacją miasta, [w:] W kręgu kate-
dry, „Kronika Miasta Poznania”, z. 1, Poznań 2003, s. 16.
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Sikorskiego w pracy Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego7, wypada 
wspomnieć, że wymieniana w przekazach roczników i kronik data 966 pochodzi 
z zapisów tablic paschalnych, gdzie system zapisu nie zawsze pozwalał na niebudzą-
cą wątpliwości identyfi kację zapisanego zdarzenia z danym rokiem kalendarzowym. 
W tej sytuacji powszechnie przyjęty rok 966 musi być dla nas datą umowną, możemy 
mieć jedynie pewność, że zgodnie z przyjętą wielowiekową tradycją Kościoła chrzest 
dorosłych katechumenów, po ostatecznych przygotowaniach trwających przez okres 
Wielkiego Postu, odbywał się w Wielkanoc. Potwierdzają to źródła pisane odnoszące 
się do Mieszka I.

Niezmiernie interesującym zabytkiem (rozumianym nie tylko jako jednorazo-
wy akt, ale przede wszystkim jako długotrwały proces chrystianizacji elit) i material-
nym śladem duchowego znaczenia Ostrowa Tumskiego są, odkryte w obrębie kate-
dry przez Krystynę Józefowiczównę8, cztery koliste misy wapienne, z których jedna, 
najlepiej zachowana, jest eksponowana w podziemiach katedralnych. Od pół wieku 
do dziś toczy się dyskusja nad ich przeznaczeniem. Obok przypuszczenia, że były to 
misy chrzcielne (jak sądziła Krystyna Józefowiczówna), brana pod uwagę jest także 
hipoteza, iż są to ślady po urządzeniach do rozrabiania wapna. Nie można wykluczyć, 
że zachowane obiekty miały bardzo przyziemną, utylitarną funkcję, służąc budowni-
czym katedry. Z drugiej strony, ich przeznaczenie – z historycznego punktu widze-
nia – mogło być wręcz symboliczne. Na sakralny użytek przynajmniej jednej z mis 
mogą wskazywać odkryte w jej najbliższym otoczeniu pozostałości niewielkiej kwa-
dratowej budowli starszej od pierwotnej katedry. Zofi a Kurnatowska interpretowała 
je jako mury baptysterium (ryc. 1) i w tym kontekście znajdująca się tam wapienna 
misa miałaby logiczne wytłumaczenie9. Niezależnie jednak, czy uda się w przyszłości 
jednoznacznie zinterpretować pochodzenie i przeznaczenie poznańskich mis, a przy-
najmniej uznać choćby jedną z nich za basen chrzcielny, oraz czy w sposób niepo-
zostawiający wątpliwości można będzie przyjąć zachowane w podziemiach katedry 
fragmenty murów kwadratowej budowli za relikt baptysterium, możemy być pewni, 
że Ostrów Tumski w drugiej połowie X wieku był miejscem intensywnej akcji misyjnej 
prowadzącej do chrystianizacji wczesnopiastowskiej monarchii.

7  D. A. Sikorski, Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Rozważania nad granicami 
poznania historycznego, Poznań 2011.
8  K. Józefowiczówna, Uwagi o spornej sprawie „baptysteriów” w Polsce X i XI wieku, „Slavia Antiqua” 
1967, nr 14, s. 31–128.
9  Z. Kurnatowska, Poznańskie baptysterium, „Slavia Antiqua” 1998, nr 39, s. 51–69.

Ryc. 1. Wizualizacja 
prawdopodobnego wyglądu 
wnętrza baptysterium, 
rys. P. Walichnowski.
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Ostrów Tumski musiał być najważniejszym ośrodkiem szerzenia chrześcijań-
stwa (a tym samym także wszelkich związanych z tym wydarzeniem wartości cywili-
zacyjnych) w państwie Mieszka I. Przemawia za tym umieszczenie tu siedziby pierw-
szego na ziemiach polskich biskupa Jordana. Nadal dyskutowany jest status kanonicz-
ny biskupa, co do którego wysuwa się szereg alternatywnych koncepcji10. Najmniej 
prawdopodobne sytuują go – jako sufragana (biskupa pomocniczego) diecezji w Mo-
guncji lub w Magdeburgu – w obydwóch wypadkach wątła podstawa źródłowa nie 
pozwala na traktowanie ich, jako dobrze umotywowanych11. Wątpliwości budzi też 
koncepcja jakoby w X wieku istniała samodzielna diecezja poznańska – zwolennikiem 
tego poglądu był między innymi Henryk Łowmiański12, gdyż i tutaj źródła są mało 
przekonywające. Nieco podobną, acz uznawaną za bardziej prawdopodobną, po-
zostaje teoria o wyłączeniu na mocy przywileju papieskiego diecezji poznańskiej ze 
struktury metropolitalnej. Na gruncie polskim jej zwolennikiem był ks. Józef Nowacki, 
który sformułował ją w swej monumentalnej pracy Dzieje Archidiecezji Poznańskiej13. 
Z tą koncepcją zgadza się też ks. Bolesław Kumor14. W literaturze przedmiotu mówi się 
o egzempcji biskupstwa poznańskiego i wspiera się przykładami podobnych praktyk 
w odniesieniu do niektórych biskupstw w Italii w tej epoce. Pogląd ten podzielał też 
ks. Marian Banaszak15, a życzliwie podchodził do niego Henryk Łowmiański. Hipoteza 
o biskupstwie egzymowanym, zależnym bezpośrednio od Rzymu, jest akceptowana 
(obok wcześniej wymienionych) także m.in. przez Tomasza Jasińskiego i Anzelma 
Weissa. Status biskupstwa egzymowanego dla Poznania byłby z pewnością wielkim 
sukcesem politycznym Mieszka I, który od samego początku uzyskałby niezależność 
swego państwa na płaszczyźnie kościelnej. Podobnie byłoby w przypadku istnienia 
przed rokiem 1000 diecezji poznańskiej podlegającej bezpośrednio władzy Stolicy 
Apostolskiej. Obydwa przypadki tak szczególnego wyróżnienia Poznania byłyby pew-
ną rzadkością, gdyż nie mają zbyt wielu analogii w ówczesnej Europie, a ponadto – co 
zauważył Gerard Labuda – tak nadzwyczajna praktyka powinna znaleźć mocniejsze 
odbicie w źródłach. Najpoważniejszą wydaje się więc sformułowana jeszcze pod ko-
niec XIX wieku hipoteza przedstawiona przez Władysława Abrahama16 o biskupstwie 
misyjnym Jordana i jego następcy Ungera. Zwolennikami koncepcji biskupstwa mi-
syjnego byli m.in. Tadeusz Silnicki, Karol Buczek, Jerzy Dowiat, a w ostatnich czasach 
opowiadał się za nią Gerard Labuda17. Dariusz Andrzej Sikorski we wspomnianej pracy 
zwraca uwagę, że: „[…] hipoteza misyjna od razu rozwiązuje kilka trudnych proble-

10  Stan badań do końca XX wieku oraz własne poglądy przedstawia Marian Banaszak, O począt-
kach biskupstwa poznańskiego dyskusyjnie, Poznań 2002. Przebieg dyskusji i aktualny stan badań 
referuje Anzelm Weiss Poznańska diecezja, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XVI, Lublin 2012, kol. 
170–197.
11  T. Jasiński, Spor o biskupstwo poznańskie, [w:] L. Wilczyński, Ostrów Tumski – kolebka Poznania, 
Poznań 2004, s. 39–56.
12  H. Łowmiański, Początki Polski…, t. V, s. 593–594.
13  J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. I, Kościół katedralny w Poznaniu. Studium histo-
ryczne, Poznań 1959, s. 34.
14  B. Kumor, Pierwsze wieki Kościoła w Polsce (od X do połowy XII wieku), [w:] B. Kumor i Z. Obertyń-
ski (red.), Historia Kościoła w Polsce, t. I, cz. 1, Poznań 1974, s. 38.
15  M. Banaszak, Biskupstwo poznańskie (problemy badawcze średniowiecznych dziejów), „Nasza 
Przeszłość” 1988, t. LXIX, s. 5–9; tenże, Charakter prawny biskupów Jordana i Ungera, „Nasza Prze-
szłość” 1969, t. XXX, s. 43–123.
16  W. Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Lwów 1893.
17  G. Labuda, Organizacja Kościoła w Polsce w drugiej połowie X wieku i kościelne znaczenie zjazdu 
gnieźnieńskiego w roku 1000, [w:] tegoż, Studia nad początkami państwa polskiego, t. II, Poznań 
1988, s. 442–444.
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mów towarzyszących innym koncepcjom dotyczącym statusu prawnego pierwszych 
biskupów”18. Bez względu na to, którą z wymienionych hipotez przyjęłoby się za naj-
bardziej prawdopodobną, należy podkreślić kilka istotnych faktów. Przede wszystkim 
wyświęcenie w 968 roku Jordana na biskupa, który niezależnie od statusu swego bi-
skupstwa był faktycznie biskupem misyjnym prowadzącym akcję chrystianizacyjną 
dla całego obszaru państwa polskiego zaś centrum tej działalności stanowił Ostrów 
Tumski. Możemy więc uznać, że gród poznański na wyspie katedralnej z politycznego 
(wspólnie z Gnieznem) i duchowego punktu widzenia był wczesnopiastowską sto-
licą Polski. Dalsze wypadki dziejowe, w trakcie których polityczny i religijny punkt 
ciężkości państwa polskiego przesuwał się do Gniezna, Krakowa, wreszcie Warszawy 
odebrały Poznaniowi to wyjątkowe znaczenie, lecz wciąż – aż do dziś – duchowe zna-
czenie Ostrowa Tumskiego pozostawało niezmiernie ważne.

Ostrów Tumski jako stolica biskupów poznańskich 

Wątpliwości związane z formalno-prawną defi nicją biskupstwa poznańskiego 
w drugiej połowie X wieku nie są rozstrzygnięte i będą zapewne przedmiotem dal-
szych badań. Z pewnością Ostrów Tumski jest najstarszą stolicą biskupią w Polsce. 
Obok usytuowanego w przybliżeniu w miejscu obecnego kościoła Najświętszej Marii 
Panny palatium z kaplicą pałacową, zbudowaną w drugiej połowie X wieku, mamy 
na Ostrowie Tumskim nawarstwiające się kolejno budowle o charakterze stricte sa-
kralnym. Prawdopodobnie najstarszą z nich będzie określana umownie „stacja mi-
syjna” biskupa Jordana, z misą chrzcielną-baptysterium19. Stosunkowo wcześnie, bo 
w ostatniej ćwierci X wieku wzniesiono na jego miejscu pierwszą katedrę poznańską. 
Jej relikty odkryto w podziemiach obecnej katedry pod wezwaniem świętych Piotra 
i Pawła. Ta pierwsza, powstała jeszcze za panowania Mieszka I, preromańska katedra 
sprawiła, że wyspę w widłach Warty i Cybiny nazwano Ostrowem Tumskim, czyli wy-
spą katedralną. Burzliwa historia katedry poznańskiej: najazdy (w tym niszczycielski 
Brzetysława w 1038 roku), liczne pożary rujnujące jej mury, które z mozołem dźwi-
gano czyniąc ją bardziej dostojną i piękną. Najstarsza metryka katedry poznańskiej 
pośród wszystkich innych katedr polskich uprawnia do zaszczytnego tytułu „Katedry 
Matki”, co tak uzasadniał ks. Marian Banaszak: „Jako pierwsza z polskich katedr bisku-
pich stała się ich matką, istniejąc już przed rokiem 1000, w którym dopiero utworzo-
no metropolię gnieźnieńską i biskupstwa: kołobrzeskie, krakowskie i wrocławskie”20. 
Rangę katedry podnosi też usytuowanie w niej nekropolii pierwszych władców z dy-
nastii Piastów – w tym najstarszych historycznych władców: księcia Mieszka I i króla 
Bolesława Chrobrego, chociaż nie była formalnie katedrą koronacyjną polskich mo-
narchów, jak katedry w Gnieźnie i na Wawelu – jednak słusznie nazywana jest katedrą 
królewską21. Gród był stolicą biskupią i stąd nauczali i rządzili, począwszy od Jordana 
i Ungera biskupi poznańscy. W 1821 roku podniesiono ordynariuszy poznańskich do 
rangi arcybiskupów metropolitów, łącząc unią personalną archidiecezję poznańską 
z gnieźnieńską. W 1946 roku, po śmierci prymasa Augustyna kard. Hlonda, Gniezno 
zostało połączone unią personalną z Warszawą (istniała do 1992). Arcybiskupi po-

18  D. A. Sikorski, dz. cyt., s. 154.
19  Z. Kurnatowska, M. Kara, Początki architektury sakralnej na grodzie poznańskim w świetle no-
wych ustaleń archeologicznych, [w:] T. Janiak, D. Stryniak, Początki architektury monumentalnej 
w Polsce, Gniezno 2004, s. 52.
20  Ks. J. Stanisławski (red., opr. zesp.), Piastowska katedra w Poznaniu, Poznań 1990, s. 5.
21  Sz. Skibiński, Królewski charakter katedry poznańskiej, [w:] W kręgu katedry, dz. cyt., s. 126–156.
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znańscy zachowali tytuł metropolity, chociaż wówczas poznańska metropolia koś-
cielna miała charakter formalny, bez podległych jej diecezji. Faktycznie powstała ona 
dopiero na mocy bulli papieża bł. Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus z 25 marca 
1992 obejmując archidiecezję poznańską i diecezję kaliską. Zarządzanie diecezją i ka-
tedrą, wymagało odpowiedniej infrastruktury – nieruchomości. Ostrów Tumski jest 
miejscem, gdzie wzniesiono przede wszystkim pałac arcybiskupów na miejscu dworu 
biskupiego doby wczesnopiastowskiej. Historyczne dane na temat siedziby biskupów 
poznańskich mamy od początków XV wieku, kiedy nowy dwór kazał postawić biskup 
Wojciech Jastrzębiec22. Pałac arcybiskupi w obecnym kształcie pochodzi z połowy XIX 
wieku. Można mieć nadzieję, że w przyszłości przeprowadzone zostaną tam – w miarę 
możliwości – prace archeologiczne, które mogą przynieść nowe dane na temat tego 
ważnego fragmentu Ostrowa Tumskiego. Naprzeciw pałacu usytuowany jest gmach 
Kurii Metropolitalnej z 1834 roku (ryc. 2). Oprócz tego mają tu swoje siedziby Muzeum 
oraz Archiwum Archidiecezjalne, a w innej części wyspy zwanej Zagórzem – także 
Seminarium Archidiecezjalne. W pewnym sensie jest więc Ostrów Tumski kościelną 
enklawą, zwłaszcza od czasu, kiedy ośrodek władzy państwowej przeniósł się na dru-
gi brzeg Warty. Do tego czasu Ostrów Tumski funkcjonował jako „miasto panów feu-
dalnych”23 wraz z podmiejskim ośrodkiem produkcyjnym, jakim była Śródka.

Rozdzielenie funkcji kościel-
nej i państwowej Ostrowa Tumskie-
go przypada na połowę XIII wieku, 
kiedy wraz z lokacją miasta na le-
wym brzegu rzeki przeniósł się tam 
ośrodek władzy świeckiej. Jego pod-
stawą stał się pobudowany zapewne 
w tym czasie zamek Przemysła. Hen-
ryk Łowmiański uważa, że początko-
wo, ze względu na granicę dzielnic 
przebiegającą na Warcie, Ostrów 
Tumski pozostawał w ręku Włady-
sława Odonica, zaś w okolicy koś-
cioła św. Gotarda książę śląski Hen-
ryk Pobożny założył ufortyfi kowaną 
rezydencję będącą pierwotną for-
mą późniejszego zamku Przemysła. 
Stopniowo rola grodu książęcego na 
Ostrowie Tumskim musiała maleć na 
rzecz (zapewne potężniejszego, bo nowszego) zamku na lewym brzegu Warty, któ-
ry odtąd stał się ofi cjalną siedzibą władcy lub jego reprezentanta. Około 1250 roku 
należąca do księcia część Ostrowa Tumskiego przeszła pod władzę biskupią. Kilka 
razy – w zupełnie odmiennych realiach – kiedy państwo polskie przestało istnieć lub 
też w okresie PRL-u, kiedy Kościół w Polsce zmuszony był przejmować w wymiarze 
moralnym niektóre funkcje państwa, także biskupi i arcybiskupi poznańscy musieli 
proporcjonalnie do swych kompetencji zastępować władzę lokalną prowizorycznie 
przywracając na Ostrów Tumski jedność władzy kościelnej i państwowej – będzie 
o tym mowa w dalszej części.

22  R. Linette, Pałac arcybiskupi na Ostrowie Tumskim. Szkic do dziejów rezydencji, [w:] W kręgu ka-
tedry, dz. cyt., s. 389.
23  H. Łowmiański, Początki Polski. Polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do po-
czątku wieku XIV, Warszawa 1985, t. VI, cz. 2, s. 722–723.

Ryc. 2. Budynek Kurii 
Metropolitalnej, 
fot. archiwum CTK TRAKT.
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Funkcje sakralne Ostrowa Tumskiego

Od początku mamy tutaj do czynienia z obiektami o charakterze religijnym 
najwyższego znaczenia. Jednym z nich była należąca do zespołu pałacowo-sakralne-
go kaplica wiązana z osobą Dobrawy24, być może nosząca wezwanie Najświętszej Marii 
Panny, na co wskazywałoby zastosowane do zdobienia tynków kosztownego błękitne-
go barwnika stosowanego do malatur o tematyce maryjnej oraz wezwanie gotyckiego 
kościoła Najświętszej Marii Panny in Summo, zbudowanego „obok/na” kaplicy pałaco-
wej. Drugim było domniemane baptysterium (stacja misyjna), na miejscu którego zbu-
dowano pierwszą katedrę pw. świętych Piotra i Pawła. Ten zasadniczy układ przetrwał 
aż do czasów dzisiejszych, z rygorystycznie przestrzeganym signum loci.

Katedra, jej historia, bogactwo znajdujących się w niej dzieł sztuki od śred-
niowiecznych po powstałe w ostatnich latach była nieraz szczegółowo opisywana 
(por. J. Nowacki, Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, a szczególnie tom I: Kościół katedral-
ny w Poznaniu. Studium historyczne). Tutaj wystarczy tylko wspomnieć o szczególnym 
znaczeniu duchowym i symbolicznym świątyni nie tylko jako centrum archidiecezji, 
ale miejscu uosabiającym najstarsze tradycje polskiej państwowości. Jest miejscem 
wiecznego spoczynku pierwszych historycznych władców polskich, za których du-
sze co roku w drugą niedzielę listopada odprawiana jest msza. Znaczącym miejscem 
w katedrze jest oczywiście Kaplica Królewska (ryc. 3), zwana dziś powszechnie „Złotą”, 
powstała jeszcze w XV wieku, lecz dziś rozpoznawalna chyba przez wszystkich Wiel-
kopolan, a zapewne i większość Polaków, w tej artystycznej formie, jaką otrzymała 
w latach 1835–1843 według projektu Franciszka Marii Lanciego przede wszystkim 
dzięki staraniom Edwarda hr. Raczyńskiego. Kaplicy tej Zofi a Ostrowska-Kębłowska 
poświęciła obszerną monografi ę Dzieje Kaplicy Królów Polskich czyli Złotej w katedrze 
poznańskiej25. Godzi się jeszcze wspomnieć, że już w 1783 roku kapituła katedralna roz-
ważała wystawienie okazałego mauzoleum dla pierwszych chrześcijańskich polskich 
monarchów. Wystawienie tak znaczącego pomnika było nie tylko wyrazem wdzięcz-
ności za chrystianizację Polski przez Mieszka I i Bolesława Chrobrego, ale także ma-
nifestacją wobec władz pruskich. Trzeba bowiem pamiętać, że panujący w Prusach 
dom Hohenzollernów był w porównaniu z polskimi Piastami dynastią młodą, wręcz 
„dorobkiewiczowską”. Naturalnie poznańska bazylika archikatedralna jest nie tylko 
nekropolią piastowską, ale także miejscem wiecznego spoczynku wielu biskupów 
i arcybiskupów poznańskich oraz duchownych zasłużonych dla Kościoła poznańskie-
go. Jest to więc także wezwanie dla potomnych, by szanując dokonania poprzednich 
pokoleń okazali się być godni ich dziedzictwa, a w miarę swoich sił je pomnażali.

Stojąca niejako „u stóp katedry” niewielka gotycka kolegiata p.w. Najświęt-
szej Marii Panny pozostaje dziś też trochę „w cieniu” prowadzonych prac wykopa-
liskowych, dzięki, którym poznajemy coraz więcej szczegółów o istniejącym tam 
najprawdopodobniej do XIII wieku palatium książęcym. Obecnie coraz pełniejsze po-
twierdzenie znajduje tradycyjny pogląd, że kościół Najświętszej Marii Panny powstał 
w latach 1431–1448 na miejscu dawnej kaplicy pałacowej. Zachowały się nazwiska 
budowniczych – wiemy więc, że wzniesiony został przez rodzimych muratorów po-
chodzących z Poznania i Kościana. Bryła kościoła zachowała się bez większych zmian 
aż do naszych czasów i można tylko ubolewać, że jego wnętrze jest rzadko dostępne 
dla zwiedzających.

24  H. Kóčka-Krenz, Dzieje Ostrowa Tumskiego…, dz. cyt., s. 14–16.
25  Z. Ostrowska-Kębłowska, Dzieje Kaplicy Królów Polskich czyli Złotej w katedrze poznańskiej, 
Poznań 1997.
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Ryc. 3. Złota Kaplica, 
fot. D. Krakowiak.
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Interesującą osobliwością tego kościoła jest wmurowany w jego zewnętrzną 
ścianę od strony prezbiterium głaz: „W cokole kościoła (od strony wschodniej) znaj-
duje się kamień porysowany – jak chce tradycja – uderzeniami mieczy i szabel ry-
cerstwa, które udając się na wyprawę wojenną, pragnęło w ten sposób uzyskać dla 
swego oręża moc niezwyciężoną” – napisał Adam Dubowski26 (ryc. 4). Być może zlo-
kalizowanie kamienia o takim specyfi cznym przeznaczeniu nie w murach katedry, ale 
właśnie kościoła postawionego przecież na miejscu dawnego grodu książęcego nie 
było przypadkiem?

Kolejnym wyróżnikiem tego pozornie skromnego kościoła jest 
związana z nim legenda. Tym to cenniejsze zjawisko, jako że Poznań, 
mimo że jest obok Gniezna kolebką państwowości polskiej i ośrodkiem 
chrystianizacji naszego kraju, nie może poszczycić się zbyt wieloma 
podaniami ze swej najdawniejszej przeszłości. Bohaterem legendy jest 
książę Kazimierz Odnowiciel, który już jako dziecko oddany został do 
klasztoru – stąd jego inny przydomek „Mnich”. Po śmierci Mieszka II 
w 1034 roku objął tron, jak uważano powszechnie, zwolniony przez 
papieża ze ślubów zakonnych (aczkolwiek mógł przebywać w klasz-
torze tylko dla zdobycia wykształcenia). W trakcie swego panowania 
zmagał się z problemami wewnętrznymi (reakcja pogańska, bunt Miec-
ława vel Masława) i zewnętrznymi (najazd Brzetysława). Legenda mówi, 
że w pewnym momencie Kazimierz popadł w rozpacz, przypuszczając, 
że nieszczęścia, jakie dotknęły kraj, są karą za niedotrzymanie przez 
niego ślubów zakonnych, z których nawet papież nie miał prawa go 
zwolnić. Przygnębiony miał się modlić w kościele pw. Najświętszej Ma-
rii Panny wystawionym przez Dobrawę (byłaby to więc jeszcze kaplica 
palatium pod tym wezwaniem) i złożył na ołtarzu swój miecz, obiecu-
jąc Matce Bożej i apostołom Piotrowi i Pawłowi powrót do stanu zakon-
nego, aby odsunąć od swego państwa gniew Boży. Kiedy zmęczony 
książę zasnął w kościele, trzykrotnie odezwał się głos wzywający go do 
walki z wrogiem. Kazimierz uznał to za znak, że jeśli ma odpokutować 
swoją winę, to na polu walki. Zaraz też pobudził swoich rycerzy i na ich 
czele pokonał wojska Miecława. Do pobicia wojsk pogańskich przyczy-
nił się tajemniczy biały mąż na białym koniu i z białą chorągwią, po-

wodując nadzwyczajne zamieszanie w szeregach wroga. Dodatkowo legenda wspo-
mina, że na miejscu zwycięstwa książę pobudował miasto, które z powodu poznania 
się wojska nazwał Poznaniem. Tyle legenda, mieszająca oczywiście fakty (bo owa 
zwycięska bitwa kojarzona jest zwykle z Pobiedziskami), a Poznań został w niej przy-
wołany dla pseudoetymologicznego wytłumaczenia nazwy miasta. Zasadniczy tekst 
legendy przytoczony jest w śląskiej Kronice książąt polskich (łac. Chronica principium 
Poloniae)27 z XIV wieku, więc źródle dość późnym i tym samym niezbyt ścisłym. War-
to jednak zaznaczyć, że modlitwa księcia w kościele Najświętszej Marii Panny, czyli 
w kaplicy grodowej (a nie np. w katedrze), pośrednio potwierdza prawdopodobień-
stwo opisanego wydarzenia (tzn. przed podjęciem decyzji Kazimierza Odnowiciela 
o kontynuowaniu walki zamiast abdykacji i powrotu do klasztoru). Czternastowieczny 
autor Kroniki nie mógł znać lokalizacji kaplicy książęcego palatium, opierał się bowiem 
tylko na tradycji, potwierdzonej dopiero obecnie przez badania archeologiczne. Jest 
także logiczne, że książę modlił się w swej kaplicy grodowej, a nie w sąsiedniej kate-
drze. Zdaje się więc, że w podaniu tym może być odnotowane wydarzenie historycz-
ne, tym cenniejsze dla nas, że ściśle związane z Ostrowem Tumskim.

26  A. Dubowski, Zabytkowe kościoły Wielkopolski, Poznań 1956, s. 176.
27  Monumenta Poloniae Historica, Lwów 1878, t. III, s. 447–448.

Ryc. 4. Charakterystyczne 
nacięcia w kamieniu w kościele 
Najświętszej Marii Panny, 
fot. archiwum CTK TRAKT.
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Kolegiata Najświętszej Marii Panny in Summo jest także ważna ze względu na 
istnienie przy niej najstarszej maryjnej kapituły kolegiackiej – istniała ona, jak przy-
puszcza ks. Józef Nowacki28, już w XII wieku i dzięki kolejnym fundacjom powiększa-
na była o kanonie i altarie. Kiedy na przełomie XVIII i XIX wieku przepadły kapitały 
przeznaczone na utrzymanie kanonii, kolegiatę zniósł bp Raczyński w 1805 roku. 
Zauważyć tu zresztą wypada, przyjmując jako wysoce prawdopodobne przypusz-
czenie, jakoby pierwsza kaplica palatium z czasów Dobrawy nosiła wezwanie Naj-
świętszej Marii Panny, iż Ostrów Tumski jest najstarszym miejscem kultu maryjne-
go w Polsce. Rezygnując z dociekań natury teologicznej, wolno przypuszczać, że 
z tego właśnie miejsca bierze początek kult maryjny w naszym kraju. Można po-
wiedzieć, że słowa króla Jan Kazimierza wygłoszone podczas ślubowania w kate-
drze lwowskiej 1 kwietnia 1656 roku: „Ciebie za patronkę moją i za królowę państw 
moich dzisiaj obieram” oraz w ich trzechsetną rocznicę złożone z inicjatywy wię-
zionego prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego Jasnogórskie Śluby Narodu Polskie-
go na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku są, nie zawsze przez nas uświadomioną, 
duchową spuścizną Ostrowa Tumskiego, a ściślej jego pobożnych X–XI-wiecznych 
mieszkańców.

Znaczenie Ostrowa Tumskiego dla nauki i kultury polskiej

To ogromnie ważne zagadnienie godne jest tu choćby krótkiego zasygna-
lizowania, gdyż Ostrów Tumski był jednym z tych miejsc, gdzie nieprzerwanie, od 
wieków rozwijała się nauka i kultura. Zapewne już w początkach państwa polskiego 
obok katedry musiała być szkoła, której istnienie i działalność mamy stosunkowo 
dobrze udokumentowane w odniesieniu do czasów późniejszych. Prawdziwym 
przełomem było utworzenie przez biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego Aka-
demii nazywanej jego imieniem (w 1519). Jej dziejom poświęcono wiele publikacji 
– w tym specjalny tom „Kroniki Miasta Poznania” Jan Lubrański i jego dzieło (1999). 
W artykule poświęconym historii Akademii Lubrańskiego Dorota Żołądź-Strzelczyk 
pisze: „Była to pierwsza na ziemiach polskich szkoła nowego typu, zaliczana do tzw. 
szkół renesansowych, powstających i działających w pierwszej poł. XVI stulecia”29. 
Po likwidacji Akademii w jej budynku mieściło się seminarium duchowne, a później 
Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne, kontynuując w nim tradycje naukowe – za-
równo Archiwum, jak i Muzeum (rozdzielone w 1964 roku), to jedne z najstarszych 
tego typu kościelnych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce. 
W nowszych czasach uprawianie nauki przeniosło się na Ostrowie Tumskim na Zagó-
rze: tam powstał gmach Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, którego budyn-
ki odbudowane ze zniszczeń po II wojnie światowej stały się siedzibą erygowanego 
w 1974 roku Papieskiego Wydziału Teologicznego, który w 1998 roku został, jako 
Wydział Teologiczny, włączony w struktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
Nie są to jednak jedyne instytucje naukowo-edukacyjne na Ostrowie Tumskim; naj-
młodszą, choć już o ponadosiemdziesięcioletniej tradycji, jest Wyższe Seminarium 
Duchowne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Ostrów Tumski 
był i jest nadal istotnym ośrodkiem życia naukowego oraz kulturalnego, i to nie tyl-
ko w ścisłym eklezjalnym zakresie.

28  J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. II, Archidiecezja poznańska w granicach historycz-
nych i jej ustrój, Poznań 1964, s. 591.
29  D. Żołądź-Strzelczyk, Academia Lubransciana (1519–1780). Dzieje szkoły od powstania do cza-
sów Komisji Edukacji Narodowej, [w:] Jan Lubrański i jego dzieło, „Kronika Miasta Poznania”, z. 2, 
Poznań 1999, s. 141.
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Ostrów Tumski jako centrum życia narodowego w okresie zaborów

Na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego w 1815 roku powołano Wiel-
kie Księstwo Poznańskie wchodzące, przynajmniej formalnie, jako autonomiczne, 
w skład Królestwa Pruskiego. Autonomia dosyć szybko została zredukowana, zaś 
samą nazwę, chociaż przetrwała w tytulaturze królów pruskich (Großherzog vom 
(…) Posen), zastąpiono bezosobowym „Provinz Posen” lub tylko „Posen” (w odnie-
sieniu do całej prowincji odpowiadającej mniej więcej terytorium Wielkopolski). 
Do nazwy „Wielkie Księstwo Poznańskie” zachowała przywiązanie ludność polska 
– dla podkreślenia jego odrębności –używając jej aż do odzyskania niepodległości. 
Wobec tak ostentacyjnego lekceważenia szczególnego statusu Wielkiego Księstwa 
przez władze pruskie, jedynym czynnikiem, który dbał o sprawę narodową, chronił, 
wreszcie afi rmował był Kościół katolicki. Ostrów Tumski, nie będąc już siedzibą władz 
państwa polskiego, stał się ośrodkiem polskości. Mówiąc o roli, jaką dla zachowania 
poczucia narodowego wobec germanizacji odegrał Kościół w Wielkopolsce, niemal 
automatycznie nasuwa się określenie „Polak-katolik”. Nie jest to jednak w odniesie-
niu do zaboru pruskiego tak oczywiste. O ile w zaborze rosyjskim pomiędzy „pol-
skim” katolicyzmem a „rosyjskim” prawosławiem istniała nieprzekraczalna z punktu 
widzenia tożsamości narodowej granica, o tyle w Poznańskiem sytuacja była bardziej 
skomplikowana. Przede wszystkim przynależność narodowa i religijna nie zawsze 
były zidentyfi kowane według zasady Polak i katolik, Niemiec i protestant. Co więcej, 
katolicyzm zdominowany przez duchowieństwo i ludność narodowości polskiej nie 
stanowił takiej bariery dla Niemców (a w odniesieniu do pierwszej połowy XIX wieku 
właściwsze byłoby powiedzieć: „ludności niemieckojęzycznej”), jak dla Rosjan. Wię-
cej nawet, katolicyzm przyczyniał się do polonizacji (przynajmniej w Wielkopolsce, 
gdyż np. na Śląsku sprawy miały się nieco inaczej) ludności napływowej pochodzą-
cej z obszaru języka niemieckiego – najbardziej jaskrawym przykładem takiej spo-
lonizowanej niemal całkowicie grupy są osadnicy z Bambergu. Poznańscy Bambrzy, 
zachowując obyczaje i stroje, stali się polskimi patriotami w nie mniejszym stopniu 
niż rdzenni Wielkopolanie. Z pewnością jest to także efekt oddziaływań płynących 
z Ostrowa Tumskiego.

Włodarze archidiecezji gnieźnieńskiej30, połączonej od 1821 roku unią perso-
nalną z poznańską, nawet jeśli byli skłonni do postawy pojednawczej (jak chociażby 
abp Ignacy Krasicki czy abp Ignacy Raczyński) wobec państwa pruskiego, w którego 
granicach od II rozbioru znalazła się zdecydowana większość terytorium obydwóch 
diecezji, niemalże od samego początku zmuszeni byli do walki o uszanowanie swo-
ich prerogatyw. Szczególnie pruskich władców drażnił tytuł prymasowski, tym bar-
dziej że łączony przecież z funkcją interreksa, zabraniali więc używania go kolejnym 
arcybiskupom gnieźnieńskim. Po kongresie wiedeńskim dążyli także do połączenia 
należących do Prus części archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji poznańskiej w jeden 
organizm kościelny. W skrajnej wersji zmierzano nawet do zniesienia praw metropoli-
talnych Gniezna, przenosząc je na Berlin31. Te koncepcje musiały wywołać zrozumiały 
opór. W tej sytuacji bullę De salaute animarum z 1821 roku ustanawiającą unię perso-
nalną Gniezna i Poznania należy uznać za sukces.

30 Arcybiskupom władającym archidiecezjami: gnieźnieńską i poznańską poświęcone zosta-
ły opracowania biografi czne: F. Lenort (red.), Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i w Poznaniu. 
Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczypospolitej, Poznań 1982 oraz 
K. Śmigiel, Słownik biografi czny arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, Poznań 2002.
31 M. Banaszak, Prymasostwo polskie w dziejach narodu i Kościoła (do roku 1939), [w:] F. Lenort 
(red.), dz. cyt., s. 41.

Refl eksje nad duchową spuścizną Ostrowa Tumskiego



Perspektywa naukowo-badawcza 2

153

Pierwszym ordynariuszem obydwóch stolic biskupich był Tymoteusz Paweł 
Gorzeński, który starając się unikać otwartego konfl iktu z władzami pruskimi, pogo-
dził się z utratą tytułu prymasa (zachowując jedynie przywiązaną do niego godność 
legata urodzonego). Przewodniczył jednak uroczystościom patriotycznym w katedrze 
poznańskiej – nabożeństwom za dusze naczelnika Tadeusza Kościuszki w 1817 roku 
i generała Jana Henryka Dąbrowskiego w 1818 roku, żywo interesował się też sprawą 
budowy mauzoleum Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Po jego śmierci (1825) rządy 
w diecezjach objął dopiero w 1829 roku (gdyż wcześniej władze, mimo poparcia kan-
dydatury przez namiestnika ks. Radziwiłła, nie chciały jej zaakceptować) energiczny 
Teofi l Wolicki, który także z racji popędliwego charakteru szybko popadł w zatarg 
z pruską administracją. W kręgu jego zainteresowań leżały zwłaszcza kwestie kształ-
cenia i wychowania, które − ze względu na dążenie arcybiskupa do rozwoju szkół 
z polskim językiem nauczania − prowadziło do zadrażnień z Prusakami. Złe stosun-
ki z nimi pogłębiała jeszcze nierozwiązana sprawa reorganizacji struktur kościelnych 
i utrzymania bądź redukcji liczby sufraganów, konsystorzy i seminariów, które po se-
kularyzacji dóbr kościelnych były fi nansowane przez państwo. Inny spór wywołało 
zarządzenie władz świeckich stawiających wymóg znajomości języka niemieckiego 
od księży inspektorów. Arcybiskup Wolicki stanowczo replikował, dowodząc nie bez 
słuszności, że to pruscy urzędnicy, działając w Wielkim Księstwie Poznańskim ze zde-
cydowaną przewagą ludności polskiej, powinni znać jej język. Wspierał także spra-
wę wystawienia pomnika pierwszych władców Polski, która jednak nie doczekała się 
realizacji z powodu zbyt skromnych środków fi nansowych. Ważną inicjatywą Teofi la 
Wolickiego było też polecenie inwentaryzowania przez proboszczów pamiątek hi-
storycznych, archiwaliów, dzieł sztuki dokumentujących przeszłość narodową. Ten 
wybitny arcybiskup poznański, tocząc walkę z germanizacją, był zarazem znawcą 
i miłośnikiem kultury niemieckiej; jego postawa nie wynikała więc z szowinizmu, lecz 
była reakcją na ograniczanie praw Polaków na ich własnej ziemi. Biograf abpa Woli-
ckiego napisał: „Patriotyzm, choć dyskretnie wyważany, należał do wyraźnych cech 
osobowości Wolickiego. (…) Pozbawione swej państwowości społeczeństwo polskie 
w arcybiskupie widziało swego przywódcę i liczyło na jego moralną postawę. Nie 
wszyscy arcybiskupi gnieźnieńsko-poznańscy stanęli pod tym względem na wyso-
kości zadania – Wolicki nie zawiódł. W obronie praw narodu polskiego stanął śmiało 
do walki z zaborcą, choć podobnie jak w sprawach kościelnych nie zdołał wywalczyć 
większych sukcesów”32. Być może dokonałby więcej, gdyby dane mu było dłużej rzą-
dzić archidiecezjami – zmarł bowiem 21 grudnia 1829 roku. Arcybiskup Teofi l Wolicki 
pomimo swych zasług, wytrwałej obrony praw Kościoła i narodu, jest postacią niemal 
zapomnianą, a niewątpliwie godną upamiętnienia.

Arcybiskup Marcin Dunin (1831–1842) jeszcze jako arcybiskup-elekt wydał 
w 1830 roku źle przyjętą w społeczeństwie polskim odezwę potępiającą powstanie 
listopadowe. Nie wchodząc w rozważania interpretacyjne oraz „udział” pruskiej cen-
zury w zredagowaniu tego dokumentu, należy zaznaczyć, że Marcinowi Duninowi 
chodziło bardziej o względy legalizmu politycznego (choćby w kontekście niedaw-
nych smutnych wypadków we Francji), a nie narodowe. Swego patriotyzmu dowiódł 
zresztą broniąc Tytusa hr. Działyńskiego oskarżanego przez Prusaków za jego od-
ważną mowę podczas uroczystości pogrzebowych arcybiskupa Wolickiego. Także 
w późniejszych latach dowodził przywiązania do polskości, tocząc pomyślnie roz-
strzygane spory o zachowanie nauczania religii w języku polskim w niższych klasach 
gimnazjalnych lub prawa do używania przez duchowieństwo języka polskiego w ko-
respondencji z władzami świeckimi (sam również wymagał od księży posługiwania 
się językiem polskim w korespondencji z władzą duchowną). Troska o język polski 

32  Z. Grot, Teofi l Wolicki, [w:] F. Lenort (red.), dz. cyt., s. 111–112.
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była zresztą charakterystycznym rysem jego posługi. W sprawach zasadniczych po-
trafi ł być nieustępliwy, broniąc stanowczo postanowień Stolicy Apostolskiej, w kwe-
stii małżeństw mieszanych (wg praw pruskich dzieci z takich małżeństw miały być 
wychowywane w religii ojca). Doprowadziło to do uwięzienia arcybiskupa w twier-
dzy Kołobrzeg w 1838 roku, skąd został zwolniony dopiero w 1840 roku po wstąpie-
niu na tron nowego króla Fryderyka Wilhelma IV (który w sprawie małżeństw mie-
szanych uznał ostatecznie racje Kościoła katolickiego). Imię abpa Dunina przetrwało 
w potocznej świadomości następnych pokoleń dzięki opracowanej na jego polece-
nie przez ks. J. Dąbrowskiego książeczki do nabożeństwa, która zyskała ogromną 
popularność (była wielokrotnie wznawiana). Książeczka, nazywana potocznie „Duni-
nem”, była dla wielu pokoleń nie tylko najważniejszym modlitewnikiem, ale i w okre-
sie nasilonej germanizacji podręcznikiem do nauki języka polskiego. Mógłby więc 
arcybiskup Marcin Dunin powtórzyć za Horacym: „Stawiłem sobie pomnik trwalszy 
niż ze spiżu” (Ody, III 30).

Kolejnym arcypasterzem obydwóch archidiecezji był Leon Przyłuski (w latach 
1845–1865). Początkowo apolityczny, zmuszony do oceny wydarzeń 1848 roku – zde-
cydowanie odmówił udzielenia poparcia władzom pruskim i opowiedział się po stro-
nie polskich aspiracji narodowych. Stanowczo przeciwstawił się projektowi podziału 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego na część niemiecką i polską, a w kolejnych wyborach 
popierał zawsze kandydatów katolickich (i polskich). Z jego inspiracji i dzięki wspar-
ciu wydano broszurę Promemoria w sprawie nadwerężenia praw kościoła katolickiego 
w Wielkim Księstwie Poznańskim od czasów królewsko-pruskiego zaboru (1848), która 
stała się niezwykle cenną pomocą w walce z nadużyciami władz pruskich (szczegól-
nie dla działaczy Ligi Polskiej).

Osobliwie potoczyły się losy kolejnego arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznań-
skiego Mieczysława Halki hr. Ledóchowskiego (1866–1886). Znakomicie wykształco-
ny, zdolny dyplomata, także początkowo sprawując rządy w wielkopolskich archi-
diecezjach, unikał konfl iktu z władzami, preferując łacinę zamiast języka polskiego 
w kontaktach z duchowieństwem, któremu zabraniał angażowania się w działalność 
polityczną. Niezadowolenie społeczeństwa budziła jego lojalność wobec państwa 
pruskiego. Pierwsze zadrażnienia nastąpiły po proklamacji Cesarstwa Niemieckiego – 
był to protest przeciwko ustawie antyjezuickiej z 1872 roku i protesty przeciwko rugo-
waniu języka polskiego z nauczania religii w gimnazjach. Nieugięta postawa arcybi-
skupa Ledóchowskiego spowodowała ostre reakcje władz państwowych. „W krótkim 
więc czasie persona w Berlinie gratissima urosła do miary niebezpiecznego wroga 
państwa, zyskała miano podpory agitacji polskiej. (…) Sprawa języka była jednak dla 
Ledóchowskiego kwestią sumienia, w nauczaniu religii, gdyż dalej idące ustępstwa 
zakładałyby przyzwolenie na niedostateczne opanowanie przez uczniów przedmio-
tu” – jak pisał Zygmunt Zieliński33. Legitymista, będąc wiernym swemu powołaniu 
i pełnionej godności, musiał stać się buntownikiem. Oczywiście spór ten miał swe 
podłoże w prowadzonym wówczas przez kanclerza Otto von Bismarcka kulturkampfi e, 
więc i represje wobec abpa Ledóchowskiego były nadzwyczaj surowe. Ich skutkiem 
był jednak wzrastający opór arcybiskupa i rosnący autorytet wśród duchowieństwa 
i społeczeństwa polskiego, które zaczęło uznawać go za swego niekwestionowane-
go przywódcę, godnego poprzedników – prymasów Polski, interreksów; znowu więc 
losy Kościoła okazały się nierozerwalnie połączone z losami narodu. Kiedy kary pie-
niężne i inne środki administracyjne okazały się nieskuteczne, w 1874 roku na Ostrów 
Tumski wkroczyła policja – arcybiskupa aresztowano, zaś pruski Królewski Trybunał 
dla Spraw Kościelnych ogłosił jego depozycję.

33  Z. Zieliński, Mieczysław Ledóchowski, [w:] F. Lenort (red.), dz. cyt., s. 215.
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Mieczysław Ledóchowski nie uznał kompetencji Trybunału do pozbawienia go 
urzędu. Po dwóch latach pobytu w więzieniu w Ostrowie musiał wyjechać do Rzymu. 
W trakcie uwięzienia w 1875 roku papież Pius IX nadał mu godność kardynalską, co 
jeszcze podniosło i tak wysoki prestiż uwięzionego hierarchy, a dla władz pruskich 
było istotną komplikacją, gdyż w myśl obowiązujących wówczas w Prusach zasad, kar-
dynałom przysługiwały wszelkie honory należne członkom domu panującego. Dalsze 
więzienie kardynała było więc niewłaściwe, zwolnienie i przywrócenie na stolicę arcy-
biskupią także, dlatego zdecydowano o banicji. Niespotykanym dotąd zjawiskiem było 
powstanie i sprawne funkcjonowanie tajnej administracji kościelnej w obydwóch die-
cezjach. Jej twórcą był ks. Jan Koźmian korzystający ze wskazówek arcybiskupa prze-
bywającego w ostrowskim więzieniu. Sam kardynał Ledóchowski konsekwentnie brał 
na siebie wszelką, także karną, odpowiedzialność za działalność podziemnych struktur 
kościelnych. Zarządzał archidiecezjami najpierw z więzienia, a później z Rzymu. Dzię-
ki niezłomnej postawie kardynała, odwadze i poświęceniu działających „na miejscu” 
księży (Koźmiana, Maryańskiego, Likowskiego, Jarosza) zaistniało bezprecedensowe 
w historii Kościoła na ziemiach polskich zjawisko (podobne do funkcjonowania Rządu 
Narodowego w realiach powstania styczniowego). Mieczysław Ledóchowski obronę 
polskości traktował jako pochodną obrony praw Kościoła, to za jego heroiczny opór 
wobec potęgi niemieckiej nadano mu miano „duchowego wodza narodu polskiego”. 
Po rezygnacji, w 1886 roku, przygotował list do swego następcy abp. Juliusza Dindera 
(1886–1890), zalecając unikanie współpracy z władzami na polu germanizacji, szano-
wanie polskich tradycji i bliską współpracę z Polakami. Adresat listu, jedyny Niemiec 
na stolicy prymasowskiej, dostosował się do rad poprzednika.

Arcybiskup Florian Stablewski (1892–1906), obejmując rządy miał już doświad-
czenie polityczne jako poseł na sejm pruski (15 lat). Zgoda na jego nominację była 
jednym z nielicznych przejawów poprawy stosunków z władzami świeckimi po odej-
ściu Bismarcka. Przedmiotem zainteresowania nowego arcybiskupa były sprawy spo-
łeczne, zwłaszcza w duchu ogłoszonej przez Leona XIII encykliki społecznej Rerum 
novarum (1891). Tworzenie pod patronatem arcybiskupa i przy aktywnym udziale 
księży licznych organizacji społecznych o charakterze kulturalnym, oświatowym, za-
wodowym, ekonomicznym, zawsze chrześcijańskim i narodowym, z jednej strony sta-
wiało zaporę wobec germanizacji, a z drugiej wobec socjalizmu. Jak pisał Władysław 
Pobóg-Malinowski: „Późniejszym nieco i znacznie groźniejszym, wręcz zabójczym 
przeciwnikiem był dla socjalizmu ruch »społeczno-chrześcijański«, tworzony i kie-
rowany przez arcybiskupa Stablewskiego”34. Za jego też „rządów” działali aktywnie 
kapłani na rozmaitych polach społecznych: Augustyn Szamarzewski, Piotr Wawrzy-
niak, Józef Kłos, Antoni Sychel czy późniejszy arcybiskup Walenty Dymek oraz inni, 
których nie sposób wymienić35. Przejawem doceniania przez Floriana Stablewskiego 
kwestii społecznych było założenie – wydawanego do dziś – tygodnika „Przewodnik 
Katolicki”, który odegrał istotną rolę w kształtowaniu postaw nie tylko religijnych, ale 
także narodowych i społecznych ludności polskiej. Stałym problemem, podobnie jak 
dla jego poprzedników, był opór wobec germanizacji, m.in. walka o nauczanie reli-
gii w szkołach elementarnych. Znamiennym przykładem brutalnego postępowania 
władz były wydarzenia we Wrześni w 1901 roku. Arcybiskup próbował przekonywać 
do swoich racji cesarza Wilhelma II i innych dostojników państwowych, niestety bez-

34  W. Malinowski-Pobóg, Najnowsza historia polityczna Polski, t. I, 1864–1914, Londyn 1984, s. 387.
35  M. Banaszak, J. Kozłowski, A. Polakowski, M. Wojciechowski (red.), Księża społecznicy w Wiel-
kopolsce 1894–1919. Słownik biografi czny, t. I, Gniezno 1992; L. Wilczyński, H. Szatkowski (red.), 
Księża społecznicy w Wielkopolsce 1894–1919. Słownik biografi czny, t. II–IV, Gniezno 2007–2009. 
Por. też. L. Wilczyński (red.), Społeczna działalność duchowieństwa katolickiego w Wielkopolsce na 
przełomie XIX–XX wieku, Poznań 2011.
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skutecznie. Niepowodzenia na tym polu rekompensowane były w sposób bezdysku-
syjny sukcesem w tworzeniu niezależnych od władz organizacji społecznych. W tym 
sensie pod rządami arcybiskupa Floriana Stablewskiego i jego następców Edwarda 
Likowskiego (1914–1915) oraz Edmunda Dalbora (1915–1926) Ostrów Tumski może być 
postrzegany, jako ośrodek kierowniczy w ostatecznie zwycięskiej „najdłuższej wojnie 
nowoczesnej Europy”.

Wobec dwóch totalitaryzmów – na straży narodowych wartości

Podczas trwającej pięć i pół roku okupacji Wielkopolski działalność wszyst-
kich instytucji i organizacji polskich: społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, 
gospodarczych i innych została przerwana, te zaś zostały zdelegalizowane, a ich 
majątek zagrabiony. W tej sytuacji Kościół katolicki miał niewielkie, coraz bar-
dziej ograniczane możliwości jawnego działania36. Tylko w niektórych świąty-
niach ludność polska mogła gromadzić się jako wspólnota religijna, ale także 
i narodowa. Prowadzone od początku okupacji prześladowania dotknęły Kościół 
w archidiecezji poznańskiej (aresztowanie księży, zamykanie kościołów zamie-
nianych np. w magazyny, rabunek wszelkiego rodzaju dzieł sztuki i innych dóbr) 
trudno porównać z okresem zaboru. Najbardziej brutalny i bezwzględny atak na 
instytucje kościelne miał miejsce w samym Poznaniu, który w wyniku bezpreceden-
sowej, błyskawicznej akcji niemieckiego aparatu przemocy przestał odgrywać rolę 
znaczącego ośrodka życia katolickiego. Pozostawała więc tylko walka o przetrwanie 
i nadzieja na interwencje Stolicy Apostolskiej, jednak z jej zdaniem, podobnie jak 
niemieckiego episkopatu, władze hitlerowskie coraz mniej się liczyły. W tej sytu-
acji Ostrów Tumski stawał się nie tylko siedzibą władz kościelnych, ale swego ro-
dzaju punktem odniesienia dla całej ludności polskiej. Ponieważ władze kościelne 
nie miały istotnych możliwości działania, tym bardziej rosło ich znaczenie moralne, 
symboliczne. W tych tragicznych dniach na czele archidiecezji stał biskup Walenty 
Dymek, upoważniony do tego przez prymasa kard. Augusta Hlonda. Będąc faktycz-
nym więźniem na Ostrowie Tumskim, a od 1943 roku na probostwie parafi i Matki 
Boskiej Bolesnej w Poznaniu, utrzymywał konspiracyjne kontakty ze Stolicą Apo-
stolską, rządem RP w Londynie, nawet potajemnie wyświęcał kapłanów. Z perspek-
tywy czasu wydaje się jednak, że najważniejsza dla Kościoła i narodu w tak drama-
tycznej sytuacji była sama jego obecność, niezłomne trwanie.

Po zajęciu Poznania przez Armię Czerwoną i po pierwszym okresie względnie 
dobrych stosunków z władzami polskimi kontrolowanymi przez Związek Sowiecki na-
stąpił okres prześladowania. Kościół, lecząc rany zadane podczas wojny, musiał oprócz 
funkcji stricte religijnych stawać w obronie wartości narodowych, lekceważonych czy 
wręcz niszczonych przez komunistyczne władze. Ostrów Tumski był więc postrzegany, 
nie bez słuszności, jako ośrodek konkurencyjny, wrogi – nie mógł być inny dla anty-
religijnego i służącego obcemu mocarstwu reżymu. Siły bezpieczeństwa prowadziły 
wobec abpa Walentego Dymka intensywną inwigilację już od maja 1945 roku, usiłu-
jąc realizować wobec niego działania operacyjne prowadzące do pozyskania agentów 
w jego otoczeniu lub skompromitowania go. Działania te prowadzone aż do śmierci 
arcybiskupa w 1956 roku spełzły na niczym37.

36  K. Śmigiel, Losy Kościoła katolickiego w okupowanym Poznaniu, [w:] Okupacja II, „Kronika Mia-
sta Poznania”, z. 3, Poznań 2009.
37  L. Wilczyński, Ksiądz arcybiskup Walenty Dymek. Efekty inwigilacji oraz K. Białecki, Pod czujnym 
okiem bezpieki. Arcybiskup Walenty Dymek w materiałach WUBP w Poznaniu, [w:] L. Wilczyński 
(red.), Ksiądz arcybiskup Walenty Dymek Metropolita Poznański (1888–1956), Poznań 2010.
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Podobnie wyglądała sytuacja w czasach abpa Antoniego Baraniaka (1956–
1977), przed objęciem stolicy arcybiskupiej więzionego i torturowanego przez komu-
nistów. Ostrów Tumski nadal był obiektem zainteresowania Służby Bezpieczeństwa 
i nadal komuniści walcząc z Kościołem o „rząd dusz” w Polsce uważali go za groźnego 
rywala, wierni zaś traktowali go jak ostoję duchowej niepodległości. Na gruncie ogól-
nopolskim, lecz szczególnie poznańskim, apogeum konfl iktu przypadło na obchody 
„Millenium Chrztu Polski” (ryc. 5) w Kościele lub „Tysiąclecia Państwa Polskiego”, jak 
głosiła strona partyjno-rządowa. 

W spór szczególnie emocjonal-
nie zaangażował się Władysław Gomuł-
ka, areną walki stał się Poznań i Gniezno, 
ze względu na rolę, jaką miasta te ode-
grały w chrystianizacji kraju i tworzeniu 
zrębów polskiej państwowości. Podczas 
wiecu na placu Mickiewicza w Pozna-
niu 17 kwietnia 1966 roku I sekretarz KC 
PZPR gwałtownie zaatakował Pryma-
sa Polski Stefana kard. Wyszyńskiego 
i Episkopat Polski: „Jakże ograniczony 
i wyzbyty narodowego poczucia pań-
stwowości musi być umysł przewod-
niczącego episkopatu polskiego, który 
z tych tragedii, jakie spotkały Polskę, 
wyciąga taki tylko wniosek, że naród 
polski mógł »bardzo często być i bez 
króla, i bez wodza, i bez zwierzchników, 
i bez premierów, i bez ministrów, ale 
naród ten nigdy nie żył bez pasterza«. 
(…) Jakież to musi być zaślepienie tego 
kierownika episkopatu polskiego i jego popleczników, lansujących pokraczną, anty-
narodową ideę »przedmurza«, której treść polityczna w naszych czasach sprowadza 
się do skłócenia narodu polskiego z narodem radzieckim, do postawienia muru mię-
dzy Polską a Związkiem Radzieckim, do nowej katastrofy Polski. Kierując się wsteczny-
mi celami politycznymi, część hierarchii kościelnej wplotła swoją ideę »przedmurza« 
do uroczystości kościelnych, organizowanych z okazji tysiąclecia wkroczenia chrześ-
cijaństwa na ziemie polskie”38. Oprócz oczywistej złości Gomułki spowodowanej 
„konkurencyjnymi” obchodami kościelnymi jego irytację wywołało Orędzie biskupów 
polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku, a w odniesieniu do konkretnego terenu 
poznańskiego trwająca wówczas w archidiecezji peregrynacja kopii Obrazu Jasnogór-
skiego. Obraz był wielokrotnie „aresztowany”, a dzień przed manifestacją prorządową 
na placu Mickiewicza przybył właśnie do Poznania. Uroczystości w farze poznańskiej 
z udziałem kard. Wyszyńskiego, arcybiskupów Wojtyły, Baraniaka i innych zgroma-
dziły ogromne tłumy wiernych, co było tym bardziej dobitną klęską władz, że wcześ-
niej ostrzegano proboszczów przed organizowaniem pielgrzymek czy pochodów 
na powitanie obrazu39, ponadto zdarzały się wypadki zamykania dzieci i młodzieży 
w budynkach szkolnych, żeby uniemożliwić im dostanie się na uroczystości. Prymas 

38  W. Gomułka, Zespalamy siły narodu wokół ideałów socjalizmu, wolności i pokoju. Przemówienie 
na manifestacji w Poznaniu w dniu 17 kwietnia 1966 r., Poznań 1966, s. 13.
39  M. Jędraszewski, Pobyty biskupa, arcybiskupa i kardynała Karola Wojtyły na ternie Archidiecezji 
Poznańskiej 1959–78, [w:] Ślady świętości. Jan Paweł II w Poznaniu i Wielkopolsce, „Kronika Miasta 
Poznania”, wydanie specjalne, Poznań 2005, s. 209.

Ryc. 5. Obchody milenijne 
chrztu Polski na Ostrowie 
Tumskim. Za zdjęciu Prymas 
Polski ks. kard. Stefan 
Wyszyński, fot. Narodowe 
Archiwum Cyfrowe.
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Tysiąclecia, zwracając się do Wielkopolan, powiedział wówczas: „Bezpośrednio po za-
kończeniu uroczystości milenijnych w Gnieźnie dążymy do Was, Dzieci Boże Poznania, 
który nas wszystkich, w całej Polsce, napełnia prawdziwym szacunkiem dla jego głę-
bokiej religijności, przywiązania do Wiary Chrystusowej, oddania się Kościołowi i jego 
Pasterzom, trzeźwości obywatelskiej, połączonej z umiłowaniem wolności, prawdy, 
rzetelności życia, wyznawanych zasad i pracy obywatelskiej. Zdajemy sobie sprawę, 
jak ogromny wkład ma Kościół w waszą postawę katolicką i obywatelską. Dzięki Koś-
ciołowi zdołaliście wspaniale połączyć w waszym codziennym życiu ideały chrześci-
jańskie i katolicką wspólnotę z głębokim umiłowaniem i służbą Ojczyźnie. Dlatego też 
zasługujecie, Najmilsze Dzieci Boże Archidiecezji Poznańskiej i Wielkopolski, na nasz 
szacunek, który my, polscy Biskupi wypowiadamy Wam, chyląc nasze czoła przed wa-
szą rozumnością oraz gorącą miłością Boga i Kościoła”40. Następnego dnia (17 kwiet-
nia 1966 roku) obraz, któremu towarzyszyły tłumy, został przewieziony uroczyście do 
katedry. To niezwykłe wydarzenie mocno wryło się w pamięć świadków: samochód 
wiozący obraz został dźwignięty i niesiony przez wiernych. W tych dniach szczególnie 
wymownie brzmiała, niemal jak hymn bojowy, ze względu na swoje słowa, ogromnie 
popularna w latach PRL pieśń My chcemy Boga. Rozpatrując wszystko w kategoriach 
zarówno duchowo-moralnych, jak i techniczno-organizacyjnych, uroczystości mile-
nijne w Gnieźnie i w Poznaniu okazały się ogromnym zwycięstwem strony kościelnej, 
natomiast aparat partyjno-państwowy, pomimo wielkiego nakładu środków mate-
rialnych, monopolu w dysponowaniu mediami (prasa radio, telewizja), nawet rozsy-
łaniu imiennych zaproszeń do mieszkańców Poznania, poniósł klęskę. Symbolicznie: 
Ostrów Tumski, a nie gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR (dziś mieści się tam Colle-
gium Historicum UAM) okazał się faktycznym depozytariuszem uczuć społeczeństwa. 
Niejako kontynuacją tamtych obchodów były uroczystości tysiąclecia biskupstwa 
w Poznaniu zorganizowane w 1968 roku, połączone z koronacją obrazu Matki Boskiej 
w Cudy Wielmożnej z kościoła ojców franciszkanów na Wzgórzu Przemysława, która 
także zgromadziła ogromne tłumy wiernych na Ostrowie Tumskim.

Wielkie dni Poznania – wizyty bł. Jana Pawła II

Ojciec Święty bł. Jan Paweł II odwiedził Poznań dwukrotnie: po raz pierwszy 
20 czerwca 1983 roku oraz po raz drugi 3 czerwca 1997 roku. Wizyty te były wie-
lokrotnie opisywane, analizowane i zapewne w przyszłości staną się przedmiotem 
pogłębionych studiów. Wypada jedynie podkreślić, że każda z tych wizyt była niepo-
wtarzalna. Pierwsza odbywała się w szczególnych warunkach, niedługo po zniesieniu 
stanu wojennego, z rozmaitymi ograniczeniami natury administracyjnej; powtarzana 
wówczas powszechnie plotka głosiła, że władze nie chciały się zgodzić, by spotkanie 
z papieżem odbyło się na placu Mickiewicza przy „Poznańskich Krzyżach” – pomniku 
Czerwca 1956. Jan Paweł II odprawił wówczas mszę na Łęgach Dębińskich, gdzie wy-
powiedział znamienne zdanie: „Na tym miejscu, pośrodku najstarszej z ziem piastow-
skich, przed tysiącem z górą lat zaczęły się dzieje Narodu, Państwa i Kościoła”. Szcze-
gólnym elementem tej wizyty były oczywiście uroczystości na Ostrowie Tumskim, 
w katedrze (ryc. 6), i jakże wymowna modlitwa bł. Jana Pawła II przy grobie abpa 
Antoniego Baraniaka. Druga wizyta był już w niepodległej Polsce i trwała znacznie 
krócej. Ojciec Święty nie odwiedził Ostrowa Tumskiego, lecz spotkał się z wiernymi 
na placu Mickiewicza. Jednak i podczas tej wizyty został przywołany Ostrów Tumski 
i jego dziedzictwo, gdy Ojciec Święty na pożegnanie zwrócił się do młodzieży wybie-
rającej się na spotkanie młodych do Francji: „W każdym razie, kiedy pojedziecie do 

40  M. Jędraszewski, dz. cyt., s. 210.

Refl eksje nad duchową spuścizną Ostrowa Tumskiego
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Paryża, to wszystkim mówcie, że my jesteśmy z Poznania, my jesteśmy stąd, skąd się 
Polska zaczęła, od Mieszka I i Bolesława Chrobrego. My stamtąd jesteśmy! I zawsze-
śmy o tę Polskę dbali, żeby się trzymała. Tu się poczęła polska państwowość”. Wydaje 
się, że to przesłanie papieskie pozostaje wciąż aktualne i dotyczące w takim samym 
stopniu wszystkich, nie tylko mieszkańców Grodu Przemysła.

Zakończenie

Ostrów Tumski ze śladami historii, materialnymi utrwalonymi w kamieniu, 
cegle, metalu oraz duchowymi, trwalszymi, jest miejscem szczególnej pamięci. Był 
miejscem decydujących wydarzeń w dziejach Kościoła i państwa; spektakularnych 
i przełomowych, które zadecydowały o losach Narodu oraz miejscem wytrwałych, 
wręcz heroicznych wysiłków i posługi ludzi z nim związanych, dzięki którym stał się 
symbolem zwycięstwa i Nadziei. Był także – i to również należy do jego duchownej 
spuścizny – miejscem zdarzeń nieco zapomnianych, nawet tragedii, czego symbolem 
może być kamienny obelisk z krzyżem na ul. Lubrańskiego upamiętniający zamor-
dowanego w 1932 roku ks. Zygmunta Masłowskiego z wymownym napisem gdzie 
zmarły „prosi o modlitwę za duszę swoją i swoich zabójców”. Pomników, tablic pa-
miątkowych też tutaj nie brakuje. Wszystkie są świadectwem tradycji miejsca, gdzie 
„się Polska zaczęła”. Musimy tę duchową spuściznę przyjąć i przekazać następnym 
pokoleniom – to nasz przywilej i zobowiązanie.

Ryc. 6. Jan Paweł II 
w katedrze podczas 
pielgrzymki w roku 1983, 
fot. ks. W. Prostak (z zasobów 
Archiwum Archidiecezjalnego 
w Poznaniu).
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Turystyka, a zwłaszcza podróże, to jeden z najstarszych przykładów ludzkiej ak-
tywności. Zdaniem Krzysztofa Przecławskiego kolejno po epokach industriali-
zacji i urbanizacji oraz kultury masowej wkroczyliśmy w erę „komputeryzacji”, 

a obecnie wkraczamy w epokę „turystyfi kacji” świata1. Rozkwit turystyki zauważalny 
jest w skali globalnej, krajowej i lokalnej – stała się ona nieodłącznym elementem na-
szego życia – a turystami jesteśmy wszyscy − niezależnie od wieku, wykształcenia czy 
też profesji. Turystyka kulturowa jest obecnie jednym z najsilniejszych trendów i naj-
szybciej rozwijających się segmentów rynku turystycznego. W raporcie Tourism trends 
for Europe, opracowanym przez Europejską Komisję Turystyki, podkreślono, że wzrost 
przeciętnego poziomu wykształcenia ludności oraz dostępności kultury (szczególnie 
kultury popularnej – fi lm, muzyka, wydarzenia) będzie skutkował wyborem tych form 
turystyki, w których istotną rolę odgrywają sztuka, kultura i historia, a więc imprez 
o wyraźnych walorach edukacyjnych i związanych z rozwojem duchowości2. Celem 
tego artykułu jest przybliżenie zjawiska szkolnej turystyki dziedzictwa kulturowego, 
wskazanie funkcji, jakie może ona pełnić jako forma wspomagająca proces edukacyj-
ny dzieci i młodzieży szkolnej. Obszarem, który zilustruje rozważania teoretyczne, jest 
Ostrów Tumski w Poznaniu, miejsce o szczególnych walorach kulturowych wynikają-
cych z kluczowej roli, jaką odegrała poznańska wyspa katedralna w tworzeniu zrębów 
polskiej państwowości i kultury narodowej.

Rozwój turystyki na świecie i w Polsce

Każdy okres historii ludzkości charakteryzował się własnymi i specyfi cznymi 
uwarunkowaniami. W zależności od nich człowiek uprawiał i rozwijał różne typy 
turystyki. W starożytnym Egipcie podróżowano w celach religijnych (podobnie jak 

1  S. Piechota, Percepcja krajobrazu w edukacji turystycznej dzieci i młodzieży, [w:] Problemy Ekologii 
Krajobrazu, t. XXV, s. 147.
2  Tourism trends for Europe, European Travel Comission, 2006, s. 1–10, dostępny na stronie  http://
www.etc-corporate.org/resources/uploads/etc_tourism_trends_for_europe_09-2006_eng.pdf 
(dostęp: 24.08.2012).

Monika Herkt
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
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w starożytnej Grecji), a także w celu poznania wielkich budowli i dzieł sztuki. W sta-
rożytnym Rzymie jako cel podróży zaczęto obierać kurorty pełniące funkcje leczni-
cze i wypoczynkowe. W średniowieczu podróżowano głównie w celach religijnych 
(chrześcijanie pielgrzymowali najczęściej do Rzymu, Jerozolimy i Santiago de Com-
postela; słynne stały się wyprawy chrześcijańskich misjonarzy, a następnie wyprawy 
krzyżowe), handlowych i edukacyjnych (wraz z rozwojem szkolnictwa wyższego po-
pularne stały się wędrówki studentów do uniwersytetów włoskich, zwłaszcza Padwy 
i Bolonii). Czasy nowożytne to wielki ruch migracyjny podyktowany głównie chęcią 
dokonywania nowych odkryć geografi cznych, eksploracją nieznanych wcześniej 
terytoriów. Na przełomie XVII i XVIII wieku bardzo popularne stały się podróże An-
glików na kontynentalną część Europy (w języku angielskim określane grand tour). 
Podróże te podejmowano w celach edukacyjnych i poznawczych, a wśród najczęś-
ciej odwiedzanych miast znajdował się wówczas Paryż, Wenecja, Rzym i Florencja. 
Realizację grand tour uznać można za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii 
turystyki. W wiekach XIX i XX dotychczasowa turystyka elitarna przekształciła się 
w turystykę masową. Co ciekawe, dopiero pod koniec XIX wieku zaczęły się poja-
wiać organizacje, których głównym zadaniem było propagowanie turystyki i aktyw-
nego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży. Jedną z nich była założona w 1896 roku 
w Niemczech szkolna organizacja turystyczna Schülerwandergruppe3.

W Polsce, począwszy od wieku XII, wielu rodaków pielgrzymowało na Bli-
ski Wschód, by odwiedzić miejsca święte lub wziąć udział w wyprawach krzyżo-
wych. Wielu wyjeżdżało do Italii, by pobierać nauki. Wzmożony ruch podróżniczy 
nadszedł w XV wieku wraz z epoką odrodzenia. Aktywność turystyczna w tamtych 
czasach stanowiła podwaliny dobrego, szlacheckiego wychowania. W 1577 roku 
powstał pierwszy przewodnik turystyczny po Polsce. Jego autorem jest Marcin Kro-
mer4. Wiek XIX przyniósł w Polsce rozkwit ruchu turystycznego za sprawą odkrywa-
nia i budowania uzdrowisk5. Ważnym wydarzeniem było powołanie do życia w 1906 
roku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Korzenie polskiej turystyki szkolnej 
sięgają natomiast drugiej połowy XVIII wieku, czyli okresu działalności Komisji Edu-
kacji Narodowej, która w 1773 roku opracowała program kształcenia i wychowa-
nia społeczeństwa, wskazując na potrzebę poznawania przez uczniów własnego 
kraju. Zachęcała ona do wykorzystania wycieczek szkolnych w nauczaniu różnych 
przedmiotów. W latach 70. i 80. XX wieku dużą popularnością wśród młodzieży 
cieszyły się szkolne koła krajoznawczo-turystyczne (SKKT) działające przy Polskim 
Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Organizowały one prelekcje o tematy-
ce turystyczno-krajoznawczej, rajdy, wycieczki. Przełom XX i XXI stulecia to w Pol-
sce czas głębokich przemian społeczno-gospodarczych, którym towarzyszy kryzys 
w szkolnym ruchu turystycznym6.

3  M. Kamel, Turystyka kulturowa dzieci szkolnych, „Turystyka Kulturowa” nr 8/2012, s. 5, materiał 
dostępny na stronie: www.turystykakulturowa.org (dostęp: 22.08.2012).
4  Biskup warmiński, kronikarz, autor licznych dzieł historycznych m.in. De origine et rebus gestis 
Polonorum libri XXX (1555 r.) czy Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et rebublica 
Regni Polonici libri duo (1577 r.) www.dziedzictwo.ekai.pl (dostęp: 26.08.2012).
5  Ks. J. Nawęgłowski SDB, Elementy edukacyjne turystyki, materiały seminaryjne SEMINARE 
24*2007, s. 464, dostępne na stronie http://www.seminare.pl/24/Nieweglowski2007.pdf (dostęp: 
24.08.2012).
6 Nurty dominujące we współczesnej turystyce zaprezentowane zostaną w dalszej części artykułu.
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Szkolna turystyka dziedzictwa kulturowego – znaczenie pojęcia

Określenie turysta i turystyka upowszechniły się w pełni dopiero w wieku XIX. 
W literaturze słowo turysta pojawiło się po raz pierwszy w książce Stendhala Memoire 
d’un touriste (Wspomnienia pewnego turysty) wydanej w 1838 roku. Tytułowym tury-
stą był młody człowiek, który w podróżach próbował odnaleźć radość i sens życia. 
Natomiast pierwsza zapisana defi nicja turystyki pochodzi z encyklopedii Akademii 
Francuskiej, gdzie pojęciem tym określano „podróż odbywaną z ciekawości i dla za-
bicia czasu”7. Wśród współczesnych defi nicji turystyki do najpopularniejszych należy 
zaproponowana przez Waltera Hunzikera i Kurta Krapfa: „ogół stosunków i zjawisk 
wynikających z podróży i pobytu w obcych miejscowościach, o ile nie powstaje w ich 
wyniku trwałe osiedlanie się, i o ile nie jest związane z żadną działalnością zarobko-
wą”8. Do defi nicji typu largo zaliczyć można zaproponowaną przez Krzysztofa Przec-
ławskiego, która mówi, że turystyka to „całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej 
związanej z dobrowolną, tymczasową zmianą miejsca pobytu, rytmu i środowiska ży-
cia oraz wejścia w styczność osobistą z odwiedzanym środowiskiem (przyrodniczym, 
kulturowym bądź społecznym)”9. Defi nicja ta daje w zasadzie możliwość zakwalifi -
kowania do grona turystów także osób odbywających niedalekie podróże, zgodnie 
z zasadą „bądź turystą w swojej miejscowości/regionie”10.

Zwyczajowo w turystyce przez lata dokonywano dychotomicznego podziału 
ze względu na jej podstawę: zasoby przyrodnicze lub kulturowe. Przemiany zacho-
dzące w turystyce, w tym zwłaszcza w turystyce kulturowej, powodują, że podział 
ten jest coraz częściej kwestionowany. Zwraca się uwagę, że turystyka w ogóle jest 
zjawiskiem o silnym ładunku kulturowym, a tradycyjna turystyka, bazująca na zaso-
bach przyrodniczych, czerpie obecnie wiele z walorów kulturowych. W efekcie grani-
ce między nimi stają się umowne, niemniej jednak tylko nieliczni badacze przełamują 
wyżej opisane stereotypy11.

Zdefi niowanie „turystyki kulturowej” napotyka na wiele trudności z uwagi 
na pojemność znaczeń zarówno pojęcia „turystyka”, jak i „kultura”. Co więcej, sama 
turystyka kulturowa, jako zjawisko społeczno-przestrzenne, ulega dynamicznym 
zmianom. Jest to jedna z najstarszych, a zarazem najbardziej zróżnicowanych we-
wnętrznie i najobszerniejszych zakresowo form turystyki. Najkrótszą defi nicję zjawi-
ska zaproponował Bernard Barbier, który stwierdził, że turystyka kulturowa to taki 
rodzaj turystyki, w którym jedynym lub dominującym motywem jest kultura12. Z kolei 
Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Zespołów Zabytkowych ICOMOS w do-
kumencie zatytułowanym „Międzynarodowa Karta Turystyki Kulturowej” (ang. Inter-
national Cultural Tourism Charter) przez turystkę kulturową rozumie „w szczególności 

7  Turystyka edukacyjna, artykuł dostępny na stronie http://wycieczkiznami.pl/index.php/eduka-
cyjne_funkcje_turystyki, s. 2 (dostęp: 22.08.2012).
8  G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Warszawa 2009, s. 8.
9  M. W. Kozak, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, 
Warszawa 2009, s. 25.
10 Przytoczona zasada jest swego rodzaju metaforą zachęcającą do interakcji o charakterze tu-
rystycznym także w naszym najbliższym otoczeniu. Oczywiście z formalnego punktu widzenia 
turysta to osoba, która zatrzymała się w odwiedzanym miejscu przynajmniej na jeden nocleg. 
Osoby niekorzystające z noclegu nazywane są odwiedzającymi jednodniowymi lub wycieczko-
wiczami (por. G. Gołembski (red.), dz. cyt., s. 8–11).
11  M. W. Kozak, dz. cyt. s. 64
12  K. Buczkowska, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Poznań 2008, s. 18.
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taką formę turystyki, która skupia się na kulturze i środowisku kulturowym, włączając 
w to krajobraz miejsca, wartości i styl życia, sztuki wizualne i sztuki o charakterze wi-
dowiskowym, tradycje, oraz poszukiwanie wypoczynku zarówno przez mieszkańców 
danego państwa, jak i przyjezdnych. Może ona obejmować udział w wydarzeniach 
kulturalnych, wizyty w muzeach i miejscach dziedzictwa kulturowego, oraz komu-
nikowanie się (wchodzenie w interakcje) z lokalną społecznością. Pojęcie to określa 
całość doświadczeń przeżytych przez odwiedzającego w miejscu poza jego własnym 
środowiskiem życia”13.

Jednym z kluczowych elementów konstytuujących turystykę kulturową jest 
dziedzictwo kulturowe (obok kultury współczesnej). Według „Konwencji w sprawie 
ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego” za owo dziedzictwo 
uważane są:

„– zabytki: dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malarstwa, ele-
menty i budowle o charakterze archeologicznym, napisy, groty i zgrupowania 
tych elementów, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia 
historii, sztuki lub nauki,
– zespoły: budowli oddzielnych lub łącznych, które ze względu na swą archi-
tekturę, jednolitość lub zespolenie z krajobrazem mają wyjątkową powszech-
ną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki,
– miejsca zabytkowe: dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przyro-
dy, jak również strefy, a także stanowiska archeologiczne, mające wyjątkową 
powszechną wartość z punktu widzenia historycznego, estetycznego, etnolo-
gicznego lub antropologicznego”14. 

W 2003 roku w skład chronionego dziedzictwa UNESCO włączono też dziedzi-
ctwo niematerialne: tradycje i przekazy ustne; zwyczaje, obyczaje, obchody świątecz-
ne; wiedzę o wszechświecie i przyrodzie; tradycyjne rzemiosło.

W prawodawstwie polskim zabytek to nieruchomość15 lub rzecz ruchoma16, 
ich części lub zespoły będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością 
i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży 
w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną 

13  International Cultural Tourism Charter, International Council on Monuments and Sites ICO-
MOS, 1999, s. 23, dokument dostępny na stronie http://www.icomos-ictc.org/?page_id=80 
(dostęp: 22.08.2012).
14 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego przyjęta 
w Paryżu 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych 
dla Wychowania, Nauki i Kultury, art. 1, dokument dostępny na stronie http://www.unesco.
pl/fi leadmin/user_upload/pdf/Konwencja_o_ochronie_swiatowego_dziedzictwa.pdf (dostęp: 
22.08.2012).
15  Do zabytków nieruchomych ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami w art. 6 zalicza: a) krajobrazy kulturowe, b) układy urbanistyczne, ruralistyczne 
i zespoły budowlane, c) dzieła architektury i budownictwa, d) dzieła budownictwa obronnego, 
e) obiekty techniki, f ) cmentarze, g) parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni, h) miejsca 
upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji.
16  Do zabytków ruchomych ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami w art. 6 zalicza: a) dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytko-
wej, b) kolekcje stanowiące zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według 
koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje, c) numizmaty oraz pamiątki historyczne, d) wytwory 
technik, e) materiały biblioteczne, f ) instrumenty muzyczne, g) wytwory sztuki ludowej i ręko-
dzieła, h) przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych oso-
bistości lub instytucji.
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lub naukową17. Warto zwrócić uwagę, że pojęcie to obejmuje również krajobrazy kul-
turowe, czyli przestrzeń historycznie ukształtowaną w wyniku działalności człowieka, 
zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze18. Włączenie krajobrazu 
kulturowego w obszar zainteresowania turystyki kulturowej stanowi egzemplifi kację 
wcześniej opisanego trendu zacierania się granic pomiędzy turystyką, z jednej strony 
zorientowaną na walory kulturowe, a z drugiej – na przyrodnicze.

Po zdefi niowaniu pojęcia turystyki, a także turystyki kulturowej (nieodłącznie 
związanej z dziedzictwem kulturowym), pora na odniesienie się do określenia „szkol-
na”. Sięgając do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w kontekście 
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
krajoznawstwa i turystyki napotykamy na pojęcie „krajoznawstwa”. Według Między-
narodowego Słownika Turystycznego to „opis szczegółowy kraju bądź jego regionu 
lub jego wszechstronna wiedza o rodzinnym kraju, a w szczególności o własnym 
regionie”. Jest więc ono związane z poznawaniem własnego kraju i obejmuje takie 
dziedziny wiedzy, jak: archeologia, ekonomia, etnografi a, geografi a, historia, pedago-
gika, socjologia, statystyka, religia i sztuka”19. Zdaniem Kazimierza Denka celem krajo-
znawstwa jest wielostronne poznanie kraju ojczystego, natomiast turystyce przypada 
rola środka służącego do realizacji tego celu. Uprawianie krajoznawstwa bez kontaktu 
z terenem, czy pozbawienie turystyki treści krajoznawczych jest stratą okazji, niepeł-
nym wykorzystaniem możliwości, jakie stwarzają obydwie formy działania20. Łącze-
nie turystyki i krajoznawstwa – zwłaszcza w przypadku wypraw szkolnych – jest ze 
wszech miar uzasadnione (ryc. 1).

Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki zorientowanej na dzie-
dzictwo kulturowe ma na celu w szczególności: a) poznawanie kraju, jego środowiska 
przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, b) poszerzanie wiedzy z różnych 
dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, c) wspomaganie rodziny 
i szkoły w procesie wychowania, d) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, 
e) przeciwdziałanie patologii społecznej, f) poznawanie zasad bezpiecznego zacho-
wania się w różnych sytuacjach21 i może odbywać się m.in. w formie: (1) wycieczek 
przedmiotowych, (2) wycieczek krajoznawczo-turystycznych, (3) imprez krajoznaw-
czo-turystycznych, (4) imprez wyjazdowych22.

Dzieci i młodzież szkolna są szczególnie aktywnymi turystami, odwiedzają-
cymi zwłaszcza obiekty kultury i dziedzictwa kulturowego. Jak można przeczytać 
w Raporcie o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce z 2009 roku, zorgani-
zowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej zaliczane są do „etatowych” odbiorców 

17  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. z 2003 r. 
Nr 162, poz. 1568, art. 3. 
18  Tamże.
19  Ks. J. Nawęgłowski SDB, dz. cyt., s. 465.
20  K. Denek, Aktywność krajoznawczo-turystyczna dzieci i młodzieży w edukacji szkolnej, doku-
ment elektroniczny zamieszczony w Bibliotece LIDERA w dziale 5 – Krajoznawstwo i turystyka, 
http://www.lider.szs.pl/biblioteka/index.php?action=pokaz&dzial_id=5 (dostęp: 22.08.2012).
21  Cele szkolnej turystyki i krajoznawstwa specyfi kuje art. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszko-
la, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki z dnia 8 listopada 2001 r., Dz.U. z 2001 r Nr 135, 
poz. 1516.
22  Formy szkolnej turystyki i krajoznawstwa specyfi kuje art. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania…, dz. cyt.
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kultury wysokiej23. Zgodnie z zaprezentowaną w raporcie typologią aktywności 
kulturalnej i uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym, dzieci i młodzież 
szkolna zakwalifi kowane zostały do grupy o nazwie „dzieci autobusu”. Uczniowie 
ci przywożeni są do instytucji kultury na przedstawienia i pokazy edukacyjne. Są 
jednymi z najwierniejszych i najliczniejszych widzów i klientów instytucji kultury, 
którzy (uwaga!) nie mają wyboru – uczestniczyć po prostu muszą24. Dokonując we-
ryfi kacji niniejszych stwierdzeń, warto powołać się na dane statystyczne: średni kra-
jowy udział dzieci i młodzieży w ogólnej frekwencji odwiedzin w polskich muzeach 
w 2005 roku wynosił 33,2%, największy był w województwach świętokrzyskim 
i podkarpackim – 44%, najmniejszy w województwie pomorskim – 22%25. W woje-
wództwie wielkopolskim w 2009 roku 35% uczniów wszystkich typów szkół wzięło 
udział w lekcji muzealnej26. Dane te mogą oczywiście cieszyć, jednakże nadal pozo-
staje około 70% młodzieży nie doświadczającej dobroczynnego wpływu turystyki. 
Kazimierz Denek przyczyn takiej sytuacji upatruje w następujących okolicznościach: 
nieznaczny odsetek młodzieży objętej systematyczną działalnością krajoznawczo-
turystyczną; zbyt szczupła w stosunku do potrzeb kadra nauczycieli kraju ojczyste-
go; brak opracowań obejmujących w sposób całościowy i usystematyzowany prob-
lematykę form, metod i środków realizacji prac krajoznawczo-turystycznych wśród 
młodzieży; znikome upowszechnienie dobrych przykładów pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej w aspekcie krajoznawstwa i turystyki w szkole, na biwaku, wycieczce 
i obozie wędrownym, schronisku; brak systematyki prac i koordynacji działania27. 
Oczywistym ograniczeniem pozostają także względy ekonomiczne.

23  Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce, praca zbiorowa, Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2009, s. 36.
24  Tamże, s. 37.
25  I. Janowski, Muzeum jako produkt turystyczny i obiekt dydaktyczny, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura 
i turystyka. Razem czy oddzielnie?, Łódź 2007, s. 143.
26  Baza danych lokalnych, GUS, Warszawa 2011.
27  K. Denek, dz. cyt., s. 11.

Ryc. 1. Szkolna wycieczka 
na Ostrowie Tumskim 
w towarzystwie Mieszka I
na długo zapada w pamięć 
uczniom, 
fot. archiwum CTK TRAKT.
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W literaturze przedmiotu brak jest jednoznacznych defi nicji szkolnej turysty-
ki dziedzictwa kulturowego. Wydaje się, że może być ona pojmowana jako turysty-
ka dziedzictwa kulturowego zaszczepiona na gruncie szkolnym i uprawiana przez 
dzieci oraz młodzież uczącą się, wykorzystująca zróżnicowane formy działania 
w środowisku kulturowym (obejmującym krajobraz kulturowy), realizowana pod 
kierunkiem opiekuna/nauczyciela celem osiągnięcia planowanych założeń dydak-
tyczno-wychowawczych, uwzględniająca elementy krajoznawstwa i rekreacji. Tury-
styka ta ma w dużej mierze cel edukacyjny i wiąże się z dogłębnym, wielopłaszczy-
znowym poznaniem wybranego miejsca, zagadnienia, czy szlaku kulturowego28. 
Powinna więc rezygnować z pospiesznego, powierzchownego oglądania wielu 
obiektów na rzecz głębokiego poznania kilku wybranych (np. ze względu na łą-
czącą je ideę). Szkolna turystyka dziedzictwa kulturowego umożliwia konfrontację 
zastanej rzeczywistości ze zdobytymi już wcześniej informacjami na dany temat. 
Pozwala chłonąć atmosferę miejsca wszystkimi zmysłami, zwracając się w stronę 
doświadczania i eksploracji przestrzeni.

Turystyka jako forma wspomagająca proces edukacyjny

Jak już stwierdzono, celem szkolnej turystyki dziedzictwa kulturowego jest 
osiągnięcie zaplanowanych założeń dydaktyczno-wychowawczych. Wychowawcze 
znaczenie turystyki w rozwoju człowieka dostrzegano nawet w starożytności, o czym 
świadczyć może zachowana do dziś wypowiedź przyjaciela Cycerona, cytowana m.in. 
w jednej z książek Krzysztofa Przecławskiego: „Leży to w naturze ludzkiej lub jest ja-
kimś jej obłędem, że widok miejsc związanych z obecnością wybitnych ludzi bardziej 
nas porusza niż opowieści o ich czynach, lub lektura ich dzieł. I ja czuję teraz wzrusze-
nie na myśl o tym, że Platon prowadził tutaj swoje dyskusje fi lozofi czne. Również i po-
bliski ogród nie tylko mi go przypomina, lecz wskrzesza go niemal przed moimi ocza-
mi. Taka tkwi moc w zwiedzanych miejscowościach”29. Pozytywne znaczenie turystyki 
w kształtowaniu osobowości dostrzegł także Jan Amos Komeński, pisząc: „A gdym się 
tak w sobie myślami trapił, do tego przyszedłem przekonania, że najlepiej zrobię, gdy 
się najprzód wszystkim sprawom tego świata, jakie są pod słońcem, dokładnie przy-
patrzę, jedne z drugimi rozumnie porównam, a potem dopiero takie wybiorę sobie 
powołanie, w którym bym spokojnie prowadząc życie wszystkie swoje sprawy do po-
rządku przywiódł. (…) Przeto masz zamiar podróżować za granicę. Nie pójdziesz tak 
jakby do drugiego kraju, lecz jakoby do szkoły, o której Bóg chciał, żeby była wspólna; 
tak jedni dla drugich jesteśmy jakoby teatrem, zmieniwszy punkt widzenia nawzajem 
siebie uczymy. (…) Wycieczki należy rozpoczynać od ziemi ojczystej: to jest najpierw 
wszystko w kraju należy zobaczyć: w ten sposób czynią ptaki próbując lotu…, aby 
krety w kraju nie usiłowały być gdzie indziej orłami”30.

Zadania wychowawcze, jakie przyświecają turystyce dzieci i młodzieży we-
dług Heliodora Muszyńskiego, to przede wszystkim: a) przygotowanie wychowan-
ków do pełnego, czynnego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu publicznym 
i zbiorowym, w kulturze i tradycjach nowoczesnego społeczeństwa; b) odpowied-
nie wykształcenie nawyku aktywnie spędzanego czasu wolnego i wykorzystanie 
wartościowych form rozrywki i rekreacji; c) przygotowanie wychowanków do har-

28  K. Buczkowska, dz. cyt., s. 40.
29  K. Przecławski, Człowiek a turystyka – zarys socjologii turystyki, Kraków 1996, s. 97.
30  K. Przecławski, Turystyka a wychowanie, Warszawa 1973, s. 69.
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monijnego współżycia i umacniania stosunku współpracy, życzliwości i wzajem-
nego zrozumienia; d) przygotowanie do prowadzenia wartościowego trybu życia 
z punktu widzenia higieny, zdrowia fi zycznego i psychicznego; e) przygotowanie 
wychowanków do właściwych kontaktów z przyrodniczym i kulturowym środowi-
skiem człowieka31. W trakcie uprawiania turystyki mają szansę rodzić się postawy 
altruistyczne, bezinteresownej życzliwości, sympatii, czy przyjaźni zarówno wobec 
współuczestnika wypraw, jak i mieszkańców odwiedzanych terenów. Turystyka 
może stać się zatem jednym z elementów procesu socjalizacji. Nie bez znaczenia 
pozostaje też doskonalenie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji 
i ponoszenia za nie odpowiedzialności. Wychowawcze aspekty turystyki przejawiają 
się w budzeniu w człowieku takich cech, jak aktywność, wspólnota przeżyć, więzy 
koleżeńskie, gospodarność, odwaga. Kształtują one postawy i osobowość najbar-
dziej pożądane społecznie.

Kazimierz Denek z kolei, pisząc o wartościach turystyki i krajoznawstwa, zwra-
ca uwagę na ich silny związek z pojęciem „ojczyzny”. Autor podkreśla, że turystyka 
może kształtować postawy zarówno w stosunku do ojczyzny, rozumianej w sensie 
globalnym jako duchowej całości integrującej wszystkich Polaków, jak również w sto-
sunku do „małej ojczyzny”, czyli społeczności lokalnej, przez poznawanie własnego 
środowiska i budzenie tożsamości regionalnej. W tym kontekście turystyka jest źród-
łem postaw obywatelskich i patriotycznych32. 

Turystyka jest również środkiem kształtowania uczuć i emocjonalnej war-
stwy naszej psychiki. Jak podkreśla Krzysztof Przecławski: „dostarcza nam niezapo-
mnianych nieraz przeżyć. Wyjeżdża się nie tylko po to, aby za każdym razem po-
znawać coś nowego, ale także po to, aby raz jeszcze być w miejscach znanych, aby 
raz jeszcze przeżyć osobisty kontakt, czy to z przyrodą, czy to z pięknem znanych 
obrazów, czy ze środowiskiem ludzkim. Turystyka uwrażliwia na piękno, turystyka 
uczy kochać”33.

Turystyka stymuluje rozwój intelektualny każdego człowieka, budzi jego 
aspiracje intelektualne, wyrabia zdolność percepcji napotykanych informacji, roz-
szerza horyzonty umysłowe, pogłębia motywacje do samokształcenia i szukania 
dodatkowych źródeł wiedzy o napotkanej rzeczywistości. Ułatwia spotkanie ludzi 
zarówno z jednostkami, jak z całymi społecznościami. Spotkania te uświadamiają 
różnorodność ludzkich światopoglądów, potrzeb, warunków życia, twórczych ta-
lentów, ludzkich historii, dokonań, zasług i błędów. To wszystko wzmacnia wymiar 
intelektualny turystyki34. Funkcja kształcąca turystyki szkolnej polega na skonfron-
towaniu z życiem teoretycznych wiadomości uczestników wyprawy (które nabyli 
m.in. podczas nauki w szkole), z zakresu historii, geografi i, biologii czy też wiedzy 
o świecie, społeczeństwie, kulturze.

Turystyka może i powinna odgrywać istotną rolę w kształceniu i wychowaniu 
osobowości młodego pokolenia, ułatwiając wchodzenie w interakcje ze środowi-
skiem przyrodniczym, kulturowym, naukowym, technicznym, ekonomicznym i spo-
łecznym. Może też być przydatna w kształtowaniu umiejętności kluczowych, takich 
jak: skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach, efektywne współdziałanie 

31  M. Bochenek, Turystyka w edukacji dzieci i młodzieży, Biała Podlaska 2008, s. 36.
32  Tamże, s. 24.
33  K. Przecławski, Człowiek a turystyka..., dz. cyt., s. 104.
34  Ks. J. Nawęgłowski SDB, dz. cyt., s. 470.
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w grupie, czy też umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Aby 
jednak nie była jedynie rozrywką, ale właśnie pełnowartościową formą spędzania 
czasu spełniającą opisaną tu rolę, konieczna jest ingerencja nauk pedagogicznych 
chociażby w sferę konstruowania programów wycieczek i szkoleń przeznaczonych 
dla organizatorów wycieczek. Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia edukacji 
turystycznej dzieci i młodzieży. Turystyki trzeba „się nauczyć”, tak jak każdej innej 
czynności. W moim przekonaniu turystyka przyjmie w przyszłości taką postać, do 
jakiej wykreowania dziś przygotowana zostanie obecna młodzież. Niestety w całym 
procesie kształcenia nie ma spójnego działania na rzecz skutecznego zachęcania 
dzieci i młodzieży do uprawiania turystyki. Wychodzenie z błędnego założenia, że 
każdy wie, czym jest turystyka, prowadzi do wypaczenia funkcji, jakie powinna ona 
spełniać35. Do podobnej konstatacji doszli twórcy opracowania pt. Kierunki rozwoju 
turystyki do 2015 roku. W dokumencie tym znajdujemy następujący zapis „Turysty-
ka nie jest dziedziną o znaczeniu czysto rynkowym. Jej wpływ na postawy ludzi, 
jakość kapitału społecznego i ludzkiego, oddziaływanie na środowisko naturalne 
sprawiają, że konieczne staje się wychowywanie dla turystyki traktowanej jako zna-
cząca kategoria dla edukacji, ekologii, zdrowia i kultury. Odpowiedzialność za właś-
ciwe kształtowanie rozwoju turystyki spoczywa zarówno na podmiotach kształtu-
jących ofertę turystyczną, jak też na turystach”36 i dalej: „Ważnym zagadnieniem 
w ramach realizacji tego celu jest również rozwijanie zainteresowania mieszkańców 
Polski korzystaniem z oferty krajowej, uświadamianie jej atrakcyjności, ale także 
uzmysławianie wpływu jaki wywiera wybór miejsca spędzania wolnego czasu na 
lokalne rynki pracy i sytuację ekonomiczną kraju”37. Wychodząc naprzeciw wska-
zanym postulatom, warto podkreślić, że popularyzację postaw turystyczno-krajo-
znawczych wśród dzieci powinno rozpocząć się od najbliższego otoczenia, regionu, 
z którym dziecko jest związane przez zamieszkanie czy pobieranie nauki. Jednakże 
rozwijanie krajoznawstwa i turystyki w regionie wymaga przełamania stereotypów 
myślowych. Należy do nich m.in. przeświadczenie, że atrakcyjna wycieczka to ta, 
której elementem podstawowym jest długa podróż do odległych zakątków kraju 
lub/i zagranicę.

Współczesne nurty w turystyce

Współczesną turystykę charakteryzują coraz szybciej postępujące zmiany, 
będące rezultatem szeregu zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym, tech-
nologicznym, politycznym i prawnym, zachodzące zarówno w skali krajowej, jak 
i globalnej. Stała obserwacja tych zmian oraz rozpoznanie tendencji rynkowych, 
szczególnie po stronie popytu, jest dziś niezbędnym warunkiem osiągnięcia suk-
cesu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku turystycznym. Odejście od turysty-
ki masowej, postrzeganie czasu wolnego jako cennego dobra, którego nie wolno 
„zmarnować”, poszukiwanie kontaktu z kulturą, historią, poszukiwanie przeżyć 
duchowych, aktywności intelektualnej, autentyczności i różnorodności, powrót 
do regionalizmu, „do korzeni”, wzrost zainteresowania wyjazdami typu short break 
– to tylko niektóre z obserwowanych trendów w popycie turystycznym początków 
XXI wieku (tab.1).

35  S. Piechota, dz. cyt., s. 149.
36  Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 
26 września 2008 r., Warszawa 2008, s. 78.
37  Tamże.
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Tab. 1. Współczesne zjawiska i trendy rozwojowe oraz ich konsekwencje 
dla sektora turystycznego. Źródło: opracowanie w oparciu o: Tourism trends for Eu-
rope, European Travel Comission, September 2006 (www.etc-corporate.org, dostęp: 
20.05.2010). 

Tendencje Konsekwencje dla sektora turystycznego

związane z podnoszeniem 
się poziomu wykształcenia, 
edukacją, oświatą, dostępem do 
mediów

wzrost popytu na wyjazdy zawierające elementy kultury, sztuki, edukacji, historii
wzrost popytu na oferty łączące wypoczynek z udziałem w różnych wydarzeniach (kultura, roz-
rywka, sport)
wzrost popytu na różnorodność, autentyczność, jakość
wzrost popytu na produkty specjalistyczne
wzrost popytu na produkty o wysokiej jakości
wzrost popytu na wyjazdy do „miejsc znanych z mass mediów”
większy krytycyzm, wyższe wymagania i oczekiwania wobec organizatorów

związane z chęcią ucieczki od 
współczesnego tempa życia

wzrost popytu na wyjazdy umożliwiające kontakt z naturą, mieszkańcami odwiedzanych regionów
wzrost zainteresowania turystyką „łagodną” – ekoturystyką i agroturystyką
wzrost zainteresowania wyjazdami indywidualnymi lub w małych grupach

związane z procesami demo-
grafi cznymi (starzeniem się 
populacji)

wzrost popytu na jakość, wygodę i bezpieczeństwo
wzrost popytu na wygodne środki transportu
wzrost popytu na spokojniejsze formy wypoczynku
wzrost popytu na formy sportu i rekreacji o mniejszym wysiłku
wzrost popytu na wyjazdy poza sezonami
wzrost popytu na imprezy dla osób podróżujących samotnie

związane ze wzrostem znaczenia 
czasu wolnego w życiu jednostki

wzrost popytu na imprezy o bogatym i różnorodnym programie
wzrost popytu na imprezy krótkie typu short breaks (weekend, w tygodniu)

związane z przemianami 
współczesnego stylu życia oraz 
heterogenizacją potrzeb

wzrost popytu na wyjazdy dla singli w różnym wieku
wzrost popytu na imprezy elitarne, luksusowe
wzrost popytu na imprezy niekonwencjonalne
wzrost popytu na „przeżycia”, emocje, doznania
wzrost popytu na aktywne formy spędzania czasu

związane z bezpieczeństwem 
podróżowania

wzrost popytu na wyjazdy do miejsc postrzeganych jako bezpieczne
wzrost popytu na podróże po własnym kraju

związane z rozwojem środków 
transportu i technologii informa-
tycznych

wzrost znaczenia transportu lotniczego i morskiego
malejące wykorzystanie transportu kolejowego i autokarowego
konieczność świadczenia usług poprzez Internet
wzrost liczby transakcji dokonywanych poprzez Internet
zmniejszanie się roli tradycyjnych biur podróży
łatwiejsze porównywanie ofert przez turystów

związane ze wzrostem świado-
mości ekologicznej

wzrost popytu na ekoturystykę i agroturystykę
konieczność stosowania materiałów spełniających coraz wyższe wymagania w zakresie ochrony 
środowiska

związane ze wzrostem świado-
mości zdrowotnej

wzrost popytu na imprezy o charakterze zdrowotnym (sanatoria)
wzrost popytu na imprezy typu spa, fi tness, wellness
wzrost popytu na wyjazdy połączone z różnymi formami profi laktyki i terapii zdrowotnej
wzrost popytu na zdrową żywność
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Marek Kozak, pisząc o nowym paradygmacie turystyki, stwierdza, iż być może 
przeżycie, doświadczenie to najistotniejsze cechy turystyki XXI wieku38. Zaangażowa-
nie turysty w dane wydarzenie przyjmuje się za cechę defi nicyjną turystyki doświad-
czenia. W literaturze wyróżnia się cztery strefy doświadczenia. Są nimi edukacja, roz-
rywka, ucieczka/eskapizm i estetyka (ryc. 2).

Osiągnięcie najlepszych efektów, przez co należy rozumieć zadowolenie tu-
rysty, zależy od formy i poziomu jego zaangażowania w ofertę produktową (wyda-
rzenie). Postawa pasywna łączy się z rozrywką i estetyką, aktywna – z eskapizmem 
i edukacją. W przypadku doświadczenia o charakterze estetycznym, turysta odczuwa 
przyjemność bycia, bez ingerowania w odwiedzane środowisko. Rozrywka na ogół 
polega na obserwacji występów (koncertów, spektakli, pokazów i in. wydarzeń), bez 
udziału widza w ich tworzeniu. Z kolei eskapizm, ucieczka od rutyny codziennego 
życia, wymaga większego zaangażowania, zanurzenia się w wydarzenia zachodzące 
w „nierutynowym” otoczeniu, w poszukiwaniu odmienności, większej satysfakcji z ży-
cia (np. poprzez współudział w kreacji wydarzeń). Doświadczenie edukacyjne wiąże 
się z zaangażowaniem, interakcją fi zyczną lub umysłową w procesie poznawania no-
wych rzeczy i zdobywania nowej wiedzy, kompetencji i umiejętności. Podejście takie 
prezentuje także związki różnych form turystyki i znaczenie „doświadczenia” w ich 
odczuwaniu i rozumieniu.

Nową tendencją w turystyce jest przejście od zasady 3S (z ang. sun – słońce, 
sand – piasek i sea – morze), do zasady 3E (z ang. entertainment – rozrywka, excitement 
– emocje, education – kształcenie). Turysta preferujący model wypoczynku 3S nie wy-
różniał się wśród innych turystów, korzystał z zalet turystyki masowej, która oferowa-
ła wszystkim ujednolicony produkt. Współczesne nastawienie turysty jest już inne, 
oczekuje on od produktu turystycznego interakcji, inteligencji, zaspokojenia potrzeb 
poznawczych. Turyści stają się coraz bardziej świadomi, pragną poznawać, dociekać, 
odkrywać. Wolą aktywny wypoczynek. Szukają kontaktu z mieszkańcami odwiedza-
nych miejsc. Pasjonują się kulturą i sztuką obszarów recepcyjnych. Do klasycznych już 
form turystyki 3E zalicza się parki tematyczne powstałe najczęściej na drodze sztucz-
nej kreacji nowych atrakcji turystycznych. W efekcie zachodzi zjawisko tzw. tematy-

38  M. J. Kozak, dz. cyt., s. 106–117.

pasywna 
partycypacja

aktywna 
partycypacja

wchłanianie/absorpcja

zanurzenie/immersja

Rozrywka
„Bycie zabawianym”

Edukacja
„Uczenie się czegoś nowego”

Ucieczka/eskapizm
„Przemiana w nową osobę”

Estetyzm
„Poddać się urokowi 

otoczenia”

Ryc. 2. Cztery wymiary 
doświadczenia w turystyce. 
Źródło: M. J. Kozak, Turystyka 
i polityka turystyczna…, 
dz. cyt., s. 108.
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zacji przestrzeni publicznej, czyli intencjonalnego nadania przestrzeni form architek-
tonicznych nawiązujących do czasów minionych lub innych kręgów cywilizacyjnych, 
które mogą być powiązane z kreowaniem przeznaczonego dla masowego odbiorcy 
spektaklu miejskiego. W zasadzie jednak można powiedzieć, że każde miejsce tury-
styczne jest swoistym parkiem tematycznym różniącym się jedynie relacją między 
autentycznością i sztucznymi wytworami oraz skłonnością odwiedzających do jej ak-
ceptacji.

Warte wspomnienia są również przemiany zachodzące w muzeach, a ogólniej 
rzecz biorąc w instytucjach kultury, będących ważnym elementem turystyki kulturo-
wej. Nowoczesne instytucje kultury to takie, które oferują różnorodne usługi, począw-
szy od udostępniania zbiorów, przez działalność edukacyjną tudzież organizowanie 
wydarzeń kulturalnych (spotkań z twórcami, koncertów, konferencji, itp.). Szczególną 
cechę stanowi wprowadzanie do programów działalności instytucji elementów in-
teraktywności. Odwiedzający przybytki kultury już nie tylko ogląda dzieła, ekspozy-
cje, obiekty architektury, a szerzej – krajobraz kulturowy, ale eksploruje przestrzeń, 
uczestnicząc w grach terenowych czy też korzystając z multimedialnych technologii. 

Oczekiwania wobec turystyki w części pozostają niezmienne – ma ona umożli-
wiać wypoczynek, rozrywkę, poznanie, regenerację zdrowia. Zmienia się jednak waga 
poszczególnych motywów wyjazdów, wzrasta rola i znaczenie jednych, inne tracą ra-
cję bytu. Współczesny turysta chce doświadczać odmienności, chce „być”, a nieko-
niecznie „mieć”, poszukuje przygody, jest silnie zmotywowany wewnętrznie – prag-
nie wynieść z podróży jak najwięcej, zarówno pod względem przeżyć, jak i wiedzy. 
Jest nastawiony na jakość, przygotowuje się do spotkań ze zwiedzanym regionem39. 

Myśląc o nowoczesnej szkolnej turystyce dziedzictwa kulturowego, trzeba 
mieć na względzie wszystkie opisane wcześniej trendy. Jednakże, pomimo wielu cech 
wspólnych z „nowym” turystą kulturowym, turystę szkolnego (w rozumieniu ucznia 
i nauczyciela) charakteryzują pewne różnice, których uwzględnienie jest kluczowe 
dla efektywności i atrakcyjności zwiedzania. Po pierwsze, w przypadku dzieci i mło-
dzieży najczęściej, w podejmowaniu inicjatyw turystycznych, mamy do czynienia 
z oddziaływaniem bodźca zewnętrznego. Grupa ta inspirowana jest do wyjazdu przez 
rodziców, szkołę lub inne placówki. Decyzję o tym, dokąd i czy w ogóle wyjazd nastą-
pi, podejmują zazwyczaj dorośli. Dziecko najczęściej nie ma wyboru – musi w danym 
wyjeździe uczestniczyć40. Po drugie, dociekliwość poznawcza dzieci i młodzieży ma 
charakter zorganizowany (pojęcie wg Lucjana Turosa), jest wynikiem świadomego, 
celowego i planowego, metodycznego i systematycznego oddziaływania w czasie 
wycieczki na uczniów, w celu pobudzenia ich potrzeby poznawania zwiedzanego 
kraju, odsłaniania jego tajemnic i osobliwości41. Po trzecie, z uwagi na trwający pro-
ces edukacyjny, poziom wiedzy dzieci i młodzieży o zwiedzanym miejscu jest często 
ograniczony. Dlatego zadaniem nauczyciela jest omówienie podczas zajęć lekcyjnych 
zagadnień, które stanowić będą przedmiot wycieczki lub też takie pokierowanie pra-
cą uczniów, aby samodzielnie przygotowali się do spotkania ze zwiedzanym terenem. 
Po czwarte, o wyjazdach szkolnych (zwłaszcza wycieczkach przedmiotowych) często 
decyduje zgodność ich tematyki z programem nauczania. Po piąte, częstotliwość 
wyjazdów szkolnych zależy od decyzji nauczyciela/szkoły, a nie tylko od warunków 
budżetowych.

39  G. Gołembski (red.), dz. cyt., s. 15.
40  M. Kamel, dz. cyt., s. 12.
41  Tamże, s. 12.
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Szkolna turystyka dziedzictwa kulturowego 
na Ostrowie Tumskim w Poznaniu

Rozpatrując przestrzeń Ostrowa Tumskiego jako obszaru recepcji szkolnej 
turystyki dziedzictwa kulturowego, należy poddać analizie trzy kwestie: walory kra-
joznawcze tego miejsca, formę prezentacji dziedzictwa i krajobrazu kulturowego 
oraz występowanie niezbędnej infrastruktury turystycznej. Nim jednak zagadnienia 
te zostaną omówione warto wspomnieć o pewnych okolicznościach „strategiczno-
programowych”, które stanowią siłę napędową zmian zachodzących na Ostrowie 
Tumskim, istotnych z punktu widzenia rozpatrywanego tematu.

Obszar Ostrowa Tumskiego objęty jest Strategią Rozwoju Narodowego 
Produktu Turystycznego „Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu”, uznaną przez Radę 
Miasta Poznania w lutym 2006 roku za dokument kierunkowy dla rozwoju turysty-
ki kulturowej w mieście. Do głównych celów strategicznych Programu zalicza się: 
(1) umacnianie tożsamości narodowej i zachowanie dziedzictwa kulturowego dla 
przyszłych pokoleń, (2) zwiększanie uczestnictwa mieszkańców i turystów w odbiorze 
kultury oraz (3) zwiększanie atrakcyjności Poznania i Wielkopolski na krajowym i eu-
ropejskim rynku turystyki kulturowej42. W październiku 2006 roku samorząd lokalny 
uchwalił ponadto Miejski Program Rewitalizacji, którego zadaniem jest wyprowadze-
nie wybranych obszarów miasta, w tym Ostrowa Tumskiego, ze „stanu kryzysowego” 
poprzez usunięcie zjawisk powodujących ich degradację. Wśród celów procesu re-
witalizacji wymienia się rozwój walorów przestrzennych, historyczno-kulturowych, 
symboliczno-identyfi kacyjnych, a jednym z zadań szczegółowych jest przywrócenie 
znaczenia i walorów przestrzennych oraz nośności symbolicznej obszaru Ostrowa 
Tumskiego43. Dzięki integracji przestrzennej i zadaniowej obu wspomnianych pro-
gramów procesy rewitalizacyjne na Ostrowie Tumskim przebiegają w zgodzie z histo-
rycznym otoczeniem44.

Walory krajoznawcze związane z zabytkami ruchomymi i nieruchomymi, krajo-
brazem kulturowym oraz historią Ostrowa Tumskiego, obfi tującą w ważne wydarzenia 
i postaci, zostały szeroko skomentowane w niniejszej publikacji. Dlatego przedstawie-
nie tego zagadnienia ograniczę jedynie do przypomnienia, iż jest to obszar objęty 
w 2008 roku statusem pomnika historii45, a więc jedną z czterech form ochrony dziedzic-
twa kulturowego, wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami z 2003 roku Uznanie zabytku za pomnik historii jest szczególną formą nobilit-
acji, gdyż uprzywilejowany w ten sposób może zostać wyłącznie zabytek nieruchomy 
o znaczeniu ponadregionalnym, o dużych wartościach historycznych, naukowych 
i artystycznych, mający znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturalnego, utrwalo-

42  Strategia Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego „Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu”, 
Poznań 2006, zeszyt 4, str. 4–46, materiał dostępny na stronie: www.poznan.pl/trakt (dostęp: 
22.08.2012).
43  Miejski Program Rewitalizacji dla miasta Poznania. Druga edycja, Poznań 2006, s. 130–131, 
materiał dostępny na stronie: http://www.poznan.pl/mim/s8a/miejski-program-rewitalizacji-
dla-m-poznania-druga-edycja,p,1025,1034,5992.html (dostęp: 22.08.2012).
44  M. Herkt, Turystyka kulturowa jako stymulator rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich 
na przykładzie miasta Poznania, [w:] A. Klasik (red.), Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych 
w rozwoju miasta i aglomeracji, Katowice 2010, s. 184–202.
45  Historyczny zespół miasta Poznania otrzymał tytuł pomnika historii rozporządzeniem Prezy-
denta RP z 28 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 219, poz. 1401). Tym samym stał się 35. obiek-
tem na tej zaszczytnej liście. 
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ny w świadomości społecznej i stanowiący źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń. 
Zgodnie z intencją samorządu Miasta Poznania wyrażoną w Strategii Rozwoju Miasta 
Poznania do roku 2030 podejmowane będą działania zmierzające do uzyskania wpisu 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO 
obiektów i obszarów o niezwykłych walorach historycznych i kulturowych46 – Ostrów 
Tumski z pewnością się do nich zalicza.

Rozpatrując wizytę na Ostrowie Tumskim według kryterium znaczenia, jakie 
może ona odgrywać w procesie dydaktyczno-wychowawczym, warto spojrzeć na ten 
obszar przez pryzmat złożony z wszystkich walorów krajoznawczych (przyrodniczych, 
kulturowych i współczesnych wytworów działalności człowieka). Popularne postrze-
ganie poznańskiej wyspy, choćby ze względu na naturalne skojarzenia wynikające 
z charakteru miejsca, zdominowane jest przez pojęcia „historia” i „religia”. Dlaczego 
jednak z Ostrowem nie kojarzone są takie dziedziny, jak „język polski”, „wiedza o kul-
turze”, „wiedza o społeczeństwie”, „geografi a” czy „nauczanie zintegrowane”? Wiele 
zagadnień realizowanych w ramach wymienionych dziedzin może zostać w warunkach 
szkolnych „zwizualizowanych” podczas zaplanowanej wyprawy na Ostrów Tumski 
(por. cz. 3 podręcznika).

Niestety bogate dziedzictwo i war-
tościowy krajobraz kulturowy to jeszcze nie 
wszystko, aby dany obszar stał się interesu-
jącym celem szkolnej turystyki dzieci i mło-
dzieży. Narzędziem ułatwiającym, a zarazem 
uatrakcyjniającym doświadczanie dziedzic-
twa kulturowego jest nowoczesna forma 
jego prezentacji, której główną cechą jest 
dostępność intelektualna. Na Ostrowie Tum-
skim coraz więcej obiektów spełnia ten wa-
runek. Do niedawna dzieci i młodzież od-
wiedzająca katedrę na Ostrowie Tumskim 
w Poznaniu, będącą świadkiem doniosłych 
wydarzeń historycznych z początków naszej 
państwowości, mogły mieć spore problemy 
z interpretacją znaczenia tego obiektu. Dziś, zarówno w podziemiach katedry 
kryjących pozostałości domniemanej misy chrzcielnej oraz grobów pierwszych 
władców, jak i w jej wnętrzach, znajdują się czytelnie opracowane tablice infor-
macyjne zawierające wizualizacje komputerowe, jak i tekst, które to wspomagają 
funkcję poznawczą wizyty. W 2012 roku uruchomiony został Rezerwat Archeologi-
czny Genius loci – przekrój poznania prezentujący in situ pozostałości wałów z cza-
sów Mieszka I oraz muru obronnego wzniesionego przez bpa Jana Lubrańskiego. 
Kontakt z autentycznym zabytkiem poprzedza projekcja fi lmu wizualizującego 
rozmach i kunszt budowlany prezentowanych obiektów. 

Kolejnym krokiem zmierzającym do wprowadzenia pozytywnych zmian 
w przestrzeni wyspy, jest realizowana od 2011 roku budowa Centrum Historii Ostrowa 
Tumskiego (ryc. 3)47. Centrum będzie miejscem prezentacji historii i dziedzictwa kul-

46  Strategia Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, program strategiczny „Kulturalny Poznań”, 
Poznań 2010, s. 153.
47 Inwestycja współfi nansowana jest ze środków europejskich w ramach Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu 
ponadregionalnym”.

Ryc. 3. Centrum Historii 
to nie miejsce jednorazowej 
wizyty – to przestrzeń 
oferująca różnorodne formy 
spędzania czasu wolnego,
fot. Ad Artis.
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turowego najstarszej części Poznania z podkreśleniem jego znaczenia dla początków 
państwowości i chrześcijaństwa w Polsce oraz jednocześnie siedzibą instytucji kultu-
ry, której oferta programowa ujęta zostanie w trzy główne obszary działań : edukację, 
turystykę i wydarzenia kulturalne. Prezentowana w Centrum ekspozycja bazować 
będzie na koncepcji interpretacji dziedzictwa48, zachęcając zwiedzających do samo-
dzielnego odkrywania przeszłości, łączenia ze sobą i interpretowania faktów histo-
rycznych. Komunikacja na osi zwiedzający–ekspozycja odbywać się będzie poprzez 
różne elementy: wiedzę, by wzbogacić zasób informacji zwiedzającego, umiejętności, 
by poszerzyć jego doświadczenia i zmysły, by dotrzeć do jego sfery emocjonalnej. 
Centrum Historii zachęci widza do interakcji, zaangażowania się w zwiedzanie, w myśl 
maksymy Konfucjusza: „Powiedz, a zapomnę, pokaż, a zapamiętam, pozwól przeżyć, 
a zrozumiem”.

Zadaniem Centrum będzie też takie zaprezentowanie dziedzictwa i krajobrazu 
kulturowego Ostrowa Tumskiego, by zafascynować odwiedzającego, zaintrygować go 
i zachęcić do kontynuowania wycieczki na Ostrowie Tumskim. Pobyt w Centrum ma 
jednocześnie do tego zwiedzania tak przygotować, aby turysta, będąc np. w katedrze 
czy Muzeum Archidiecezjalnym, zechciał samodzielnie poszukać śladów przeszłości. 
Formuła „obiekt” (Centrum Historii) oraz „obszar” (Ostrów Tumski) jest unikatowym 
w Polsce rozwiązaniem. Obiekt pełni funkcję „klucza”, „przepustki” do obszaru, a ten 
z kolei stanowi istotę jego funkcjonowania. Formuła ta zasadza się na płaszczyźnie 
teoria–praktyka i bazuje na zderzeniu oraz porównaniu dwóch światów: wirtualnego/
multimedialnego w obiekcie z realnym na obszarze Ostrowa Tumskiego. 

W przyszłości planuje się również tematyzację przestrzeni Ostrowa Tum-
skiego przez wprowadzenie zorganizowanej formy przestrzennej, prezentującej 
w sposób zintegrowany krajobraz kulturowy tego miejsca. „Park tematyczny” 
z założenia tworzyć ma spójną całość, wyodrębnioną na podstawie uwarunkowań 
historycznych i urbanistycznych. Jego głównymi, krystalizującymi całokształt kon-
strukcji przestrzennej, elementami staną się obiekty zabytkowe, połączone tema-
tycznymi ścieżkami turystycznymi, prezentującymi za pomocą nowoczesnych 
rozwiązań organizacyjnych i technicznych przeszłość i znaczenie poszczególnych 
miejsc, a także obiektów. Ostrów Tumski, położny z dala od ulicznego zgiełku, 
stanie się idealną przestrzenią do przeprowadzania lekcji w terenie, jak i gier tere-
nowych, zawierających w sobie walory krajoznawcze i rekreacyjne. Bezpośrednio 
z tym zagadnieniem wiąże się trzeci z wymienianych czynników istotnych 
z punktu widzenia szkolnej turystyki dziedzictwa kulturowego – występowanie 
infrastruktury turystycznej. Elementy takie, jak miejsca wypoczynku/piknikowe, 
sanitariaty, oznakowanie turystyczne, informacja turystyczna, czy też parkingi dla 
autobusów, są nieodłącznie związane z jakością turystycznych wycieczek. Część 
infrastruktury na Ostrowie Tumskim już funkcjonuje (np. oznakowanie), pozostałe 
pojawią się w niedalekiej przyszłości. 

48  Przez interpretację rozumie się wszelkie działania, włączając badania naukowe, zmierzające 
do wyjaśnienia i prezentacji materialnych i niematerialnych wartości i charakterystyki miejsca 
historycznego, obiektu lub kolekcji, lub też działalność odwiedzających czy też mieszkańców 
mająca na celu realizację ww. czynności. International Cultural Tourism Charter…, s. 23.

Ostrów Tumski w Poznaniu jako przestrzeń szkolnej turystyki 
dziedzictwa kulturowego
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Relacje między turystyką a kulturą są bardzo silne i mają charakter wza-
jemny. Z jednej strony kultura stymuluje rozwój turystyki, jest jednym z walorów 
kreujących ruch turystyczny o zróżnicowanym charakterze. Z drugiej strony tu-
rystyka przyczynia się do ochrony i popularyzacji dóbr kulturowych49. Relacje te 
nabierają szczególnego znaczenia w przypadku szkolnej turystyki dziedzictwa 
kulturowego. Ryszard Kapuściński powiedział kiedyś, że „turystyka jest zjawiskiem, 
które prowadzi do nawiązania dialogu i pozwala na bezpośredni kontakt z Innym: 
człowiekiem, miejscem, narodem, światem. W kontekście tym ważne jest jednak 
posiadanie własnej, wyraźnej tożsamości, poczucie jej siły, wartości i dojrzałości, 
gdyż tylko wówczas człowiek może śmiało się z inną kulturą konfrontować”. Wybi-
erajmy więc jako cel szkolnych wypraw te miejsca, które wzbudzą w uczniach po-
czucie zakorzenienia. Ostrów Tumski w Poznaniu to właśnie jedno z takich miejsc, 
które oferują niecodzienną podróż w czasie, dostarczając wielu wartości poznaw-
czych z wykorzystaniem bogactwa form aktywizujących uczniów. 

49  T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Warszawa 2008, s. 13.
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Wprowadzenie

Dokonane w tytule tego artykułu powiązanie poznańskiego Ostrowa Tum-
skiego ze Szlakiem Piastowskim określa jego pole badawcze, które inaczej dałoby się 
opisać jako problematyka genezy i głównego wątku zorganizowanej turystyki kultu-
rowej w Wielkopolsce. Ostrów Tumski – miejsce historycznych początków stolicy re-
gionu – jest bowiem naturalnym i wykorzystywanym przynajmniej od dwóch wieków 
punktem wyjścia do zwiedzania Wielkopolski, a Szlak Piastowski jest najstarszym i po 
dziś dzień najpopularniejszym systemem zorganizowanego zwiedzania tego regionu 
jako przestrzeni turystycznej1. Jednocześnie, przez swój profi l, Szlak Piastowski kon-
centruje zainteresowania turysty i poszczególne etapy jego podróży po Wielkopolsce 
wokół głównego wątku tematycznego, którym jest powstanie na tej ziemi monarchii 
wczesnopiastowskiej. Analiza związków Ostrowa Tumskiego ze Szlakiem Piastowskim 
w kontekście turystyki musi uwzględniać następujące zagadnienia, które będą two-
rzyły strukturę tekstu: (1) kwestię genezy i historycznego rozwoju Szlaku ze szcze-
gólnym uwzględnieniem obecności i pozycji piastowskich reliktów Poznania w jego 
strukturze, (2) problematykę turystyczno-kulturowej tematyzacji dawnego grodu po-
znańskiego, jej zgodności z profi lem Szlaku i jej aktualne miejsce w tym systemie tu-
rystycznej eksploatacji Wielkopolski i Kujaw, wreszcie (3) formułowane w kontekście 
aktualnych prac modernizacyjnych postulaty i koncepcje dotyczące turystycznego 
wykorzystania Ostrowa Tumskiego w ramach przestrzeni Szlaku Piastowskiego oraz 
jako produktu lokalnego, ściśle powiązanego z jego ofertą.

1 Por. A. Mikos v. Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Kraków 
2010, s. 176, inne miejsca. W opinii autora turystyczna eksploatacja (w ramach Szlaku) miejsc, 
obiektów i wydarzeń związanych z legendami założycielskimi polskiej państwowości, plemien-
nym państwem polańskim oraz z okresem monarchii wczesnopiastowskiej w Polsce, w tym 
pozostałości grodów stołecznych oraz obecności w jego przestrzeni najstarszych kościołów 
katedralnych w Poznaniu i Gnieźnie, określa jego najwyższą rangę wśród polskich szlaków sku-
pionych na historii, jak i na dziedzictwie kulturowym.

Poznański Ostrów Tumski na „nowym” Szlaku Piastowskim

Armin Mikos von Rohrscheidt
Czasopismo „Turystyka Kulturowa”

Poznański Ostrów Tumski 
na „nowym” Szlaku Piastowskim
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Z uwagi na fakt, że w niniejszej zbiorowej publikacji znalazły się opracowania 
odnoszące się szczegółowo do dziejów Ostrowa Tumskiego, potwierdzające jego 
znaczenie w państwie pierwszych Piastów oraz prezentujące kluczowe w tym kon-
tekście wydarzenia i postacie, dla uniknięcia powtórzeń zrezygnowano z szerszej 
prezentacji tych aspektów. Dlatego w odnośnych fragmentach tekstu ograniczymy 
się tylko do zasygnalizowania ich kluczowego znaczenia tak dla uznania autentycz-
ności kulturowej poznańskiego zespołu obiektów, jak i dla spełnienia kryterium ich 
uzasadnionej tematyzacji, odsyłając Czytelnika do tekstów pozostałych autorów. 
Zdecydowanie więcej miejsca poświęcone zostanie natomiast dziejom Szlaku, któ-
re jak dotąd nie były przedmiotem naukowych opracowań2. Podstawową metodą 
w odniesieniu do tej części opracowania będzie analiza przewodników po Szlaku: 
przed rokiem 1989 w większej części były one wydawane lub przynajmniej auto-
ryzowane za pomocą wprowadzeń przez ofi cjalne instytucje i organizacje, kierują-
ce tworzeniem regionalnych programów turystycznych lub wprost opiekujące się 
Szlakiem. Tym samym można traktować te opracowania jako wiarygodne źródła dla 
określenia koncepcji funkcjonowania Szlaku, jego przebiegu i struktury oraz usta-
lenia znaczenia, przypisywanego poszczególnym jego obiektom i zakładanej ich 
roli w ofercie turystycznej. W kwestiach, których analiza składa się na treść rozdzia-
łów 2 i częściowo także 3, odwołamy się natomiast do wyników przeprowadzanych 
w ostatnich latach badań samego Szlaku Piastowskiego oraz Poznania jako desty-
nacji turystyki kulturowej, opublikowanych w formie monografi i lub odrębnych ar-
tykułów. Podstawą do formułowania tez zawartych w rozdziale 2 były – obok tychże 
opracowań i zawartych tam wniosków i postulatów – „Raport otwarcia”, przygoto-
wany dla Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego, a także przebieg 
dyskusji w ramach tego gremium i dotychczasowe uzgodnienia, zapisane w proto-
kołach jego posiedzeń.

2 Równolegle do niniejszego tekstu powstaje obszerny artykuł autora pt. Szlak Piastowski – ru-
chome dziedzictwo poświęcony właśnie dziejom tego systemu tematycznej turystyki kulturowej. 
Będzie on opublikowany zapewne już przed ukazaniem się niniejszej publikacji w czasopiśmie 
naukowym „Turystyka Kulturowa”.

Ryc. 1. Ostrów Tumski 
w Poznaniu, 
rys. P. Walichnowski.
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Ostrów Tumski na Szlaku Piastowskim – dzieje stałości wśród zmian

Zorganizowane wycieczki grup turystycznych, koncentrujące swój program 
na odwiedzaniu reliktów epoki wczesnopiastowskiej w Wielkopolsce są udokumen-
towane już od roku 19133, a ich punktem wyjścia był już wówczas poznański Ostrów 
Tumski. Te wycieczki odbywane na osi Poznań–Gniezno stały się zdecydowanie bar-
dziej popularne w latach międzywojennych, co miało związek najpierw z nagłośnio-
nymi gnieźnieńskimi obchodami 900-lecia koronacji Bolesława Chrobrego (1925), na-
stępnie z otwarciem schronisk szkolnych w Poznaniu, w Gnieźnie i m.in. na Lednicy 
(co wpłynęło na dołączenie tego miejsca do wycieczkowych programów), wreszcie 
z wprowadzeniem okresowego ruchu specjalnych pociągów turystycznych z tańszymi 
biletami. Natomiast najstarsze świadectwo użycia nazwy „Szlak Piastowski” stanowi 
wydany pod koniec tego okresu przewodnik Jana Kilarskiego4, proponujący wyprawy 
tematyczne i wyliczający oraz obszernie opisujący obiekty związane z dziedzictwem 
piastowskim. Jakkolwiek tym terminem określono propozycje wycieczek na trasie od 
Poznania (s. 73 – punkt początkowy) przez Pobiedziska, wyspę Lednicką, Gniezno, 
Trzemeszno, Mogilno, Inowrocław i Kruszwicę do Strzelna (s. 100–101 – punkt koń-
cowy), to długość opisu, częstotliwość odniesień w treści przewodnika i wielokrotne 
wskazywanie na rolę historyczną oraz rangę artystyczną wyraźnie wyróżniają dwa 
obiekty: katedry poznańską i gnieźnieńską. Takie ich potraktowanie można uznać za 
odautorską sugestię przedstawienia ich (a tym samym także Poznania i Gniezna) jako 
osi owych piastowskich wypraw.

Popularyzacja tematycznych wycieczek po piastowskim Szlaku była celem 
obszernie zakrojonego przedsięwzięcia, podjętego na początku lat sześćdziesią-
tych ubiegłego wieku. Na przedpolu przygotowywanego jubileuszu 1000-lecia 
Państwa Polskiego i w ramach działalności komisji jego obchodów5 sformułowano 
ofertę zwiedzania wybranych miejsc w ówczesnych województwach poznańskim 
i bydgoskim, czy to powiązanych tematycznie z Piastami, czy po prostu posiada-
jących większą atrakcyjność turystyczną. Dzięki zestawieniu informacji o usługach 
przewodnickich, noclegach, lokalnej gastronomii, połączeniach komunikacyjnych 
z jednej strony, oraz wytyczeniu i oznaczeniu tras w terenie z drugiej6 rezultatem 
tych działań było pojawienie się Szlaku jako systemu eksploatacji turystycznej, 
zgodnego z ówczesnymi standardami, a więc dokładnie określonego przestrzennie, 
oznaczonego i monitorowanego. Informacje zebrano i udostępniono w opublikowa-
nym w roku 1960 pod auspicjami Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu 
przewodniku autorstwa P. Dzianisza i J. Umińskiego7. Prezentowana tam przestrzeń 

3 B. Wysocka, M. Kwiczała, Szlak Piastowski. Przewodnik, Poznań 1968, s. 5. Obok zwrócenia uwa-
gi na bliską setną rocznicę tych pierwszych wycieczek (!) warto zaznaczyć, że organizowano je 
w ramach działalności powstałego właśnie poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Kra-
joznawczego i zaczynały się one od zwiedzania Ostrowa Tumskiego.
4 J. Kilarski, Przewodnik po Wielkopolsce. Podręcznik dla turysty-krajoznawcy, Poznań–Warszawa–
Wilno–Lublin 1938.
5 Koncepcja z roku 1960 była przedmiotem prac dwóch gremiów krajoznawców w obu stolicach 
województw: Bydgoszczy i Poznaniu, noszących nazwy Sekcji Turystyczno-Krajoznawczych Ko-
mitetu Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego przy Wojewódzkich Komitetach Frontu Jed-
ności Narodu.
6 Trasę Szlaku oznaczono w roku 1960 i 1961 za pomocą przydrożnych tabliczek z białym pia-
stowskim orłem na czerwonym tle, posiadającym wpisaną na piersi liczbę 1000.
7 Por. P. Dzianisz, J. Umiński, Szlak Piastowski. Województwo Bydgoskie, Bydgoszcz 1960, s. 5–6.
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Szlaku Piastowskiego, pod wpływem dostępnych wyników badań archeologicznych, 
po raz pierwszy objęła także stanowisko archeologiczne w Gieczu oraz (ze względu 
na znaczenie odkrycia i wysoki poziom zagospodarowania turystycznego) skansen 
w Biskupinie i wiele miejscowości w jego okolicy, m.in. Żnin, Gąsawę, Marcinkowo 
Górne, Wenecję, albo obiektów o wysokiej randze architektonicznej, nie mających 
wszelako związków z piastowską tematyką, jak pałace w Lubostroniu czy w Czer-
niejewie8. Szlak zaplanowano jako zamkniętą pętlę, której punktem wyjścia i jed-
nocześnie zakończeniem był Poznań, co przewodnik artykułuje expressis verbis9. 
Tę strukturę przestrzenną Szlaku utrwala kolejna, poszerzona wersja tego przewod-
nika10, przy czym na liście zabytków poznańskich, gdzie po raz pierwszy w kontekście 
Szlaku Piastowskiego pojawia się zamek Przemysła (s. 21), jako pierwszy wymienio-
ny zostaje… ratusz (s. 20), a mieszcząca groby monarsze katedra dopiero znacznie 
dalej. Dla porównania: w części przewodnika dotyczącej Gniezna tamtejsza katedra 
zostaje nie tylko umieszczona na pierwszym miejscu, ale także posiada zdecydo-
wanie najobszerniejszy opis. Wersja z roku 1966 zawiera także wyraźnie poszerzo-
ne opisy wielkopolskiej części Szlaku, w poprzedniej wersji opisane bardzo skąpo. 
W obu wersjach obiekty wskazywane już w przedwojennym przewodniku Kilarskie-
go posiadają najbardziej rozbudowane opisy, co wyznacza ich pierwszorzędną ran-
gę w prezentowanej ofercie.

W wydanym w roku 1968 przewodniku autorstwa B. Wysockiej i M. Kwiczały11 
przestrzeń i trasa Szlaku Piastowskiego zostają wyraźnie zredukowane. Trasa prowa-
dzi teraz z Poznania przez Pobiedziska do Gniezna, skąd skręca w kierunku północ-
nym, prowadząc przez Żnin, Biskupin, Inowrocław, Kruszwicę, Strzelno, Mogilno, Trze-
meszno z powrotem do Gniezna i dalej do Poznania. Autorki proponują tylko jeden 
alternatywny odcinek poza tą trasą: z Poznania do Giecza (s. 8), prócz tego ponownie 
zostaje wprowadzony obiekt, bez którego dziś trudno wyobrazić sobie Szlak Piastow-
ski: Ostrów Lednicki (s. 30–36), na którym trwały jeszcze wówczas prace archeolo-
giczne i zabezpieczające. Przyjęty przez autorki sposób prezentacji trasy, obejmujący 
opis zabytków we wszystkich leżących przy niej miejscowościach, powielany potem 
przez innych autorów przewodników, zapoczątkował praktykę, która niekorzystnie 
odbiła się później na kolejnych wersjach tras i stopniowo ukształtowała błędną listę 
zaliczanych do Szlaku obiektów. Oto bowiem z czasem rozmyła się granica między 
samymi obiektami Szlaku a miejscowościami i obiektami w jego szerzej rozumianej 
przestrzeni, w wyniku czego wiele obiektów zaczęło być na podstawie obecności 
w opisach tras uznawanych za te pierwsze. W ten sposób na dobre „na pełnych pra-
wach” zadomowiły się poprzednio nie wspominane, albo wymieniane jako mijane 
na trasie miejscowości takie jak Markowice (s. 150), Kwieciszewo (s. 159), Wylatowo 
(s. 163), Kostrzyn Wielkopolski (s. 46–49) czy Gułtowy (s. 49–50). Z kolei inne, które 
znikły z opisywanych tras (jak Rogoźno, Wągrowiec, Łekno, Kórnik, Rogalin, Mosina), 
przestały być kojarzone ze Szlakiem i szybko znikły z kolejnych wersji przewodników 
oraz z ofert „piastowskich” wycieczek.

W roku 1976 rozpoczęły się prace nad turystycznym zagospodarowaniem wiel-
kopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego od Poznania do Gniezna, zaplanowane 
zgodnie z kompleksową koncepcją R. Michalaka przez Biuro Planowania Przestrzen-

8 Na ówczesnej trasie Szlaku znalazły się także wielkopolskie miejscowości nie kojarzone dziś 
z jego przebiegiem, jak Wągrowiec i Łekno, a nawet Owińska, Murowana Goślina, Rogoźno, Kór-
nik i Rogalin.
9 Por. P. Dzianisz, J. Umiński, dz. cyt., s. 10 i 65.
10 Por. tamże, wyd. II popr. i poszerzone, Bydgoszcz 1966, s. 13, 201.
11 B. Wysocka, M. Kwiczała, dz. cyt., s. 7.
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nego w Poznaniu12. Był to drugi w dziejach Szlaku etap jego profesjonalnej organiza-
cji. Wybór odcinka, który w ten sposób po przeprowadzeniu wielu inwestycji uzyskał 
przewagę w zakresie oferty, świadczył o faktycznym zaakceptowaniu koncepcji zre-
dukowanej przestrzeni Szlaku, prezentowanej przez przewodnik Wysockiej i Kwicza-
ły. Zrealizowano prace konserwatorskie i restauracyjne w poszczególnych obiektach 
zabytkowych, stworzono lub rozszerzono istniejące ekspozycje13, zlokalizowano nowe 
punkty usługowe wzdłuż trasy turystycznej, zbudowano kompleksy rekreacyjne. 
W dalszych etapach tych prac, kontynuowanych aż do roku 1985 wzniesiono ma-
kiety obiektów historycznego budownictwa wielkopolskiego (jak wiatraki) w bez-
pośrednim sąsiedztwie drogi krajowej E-83, która stała się teraz główną osią Szlaku 
i postawiono stylizowane wiaty przystankowe dla autobusów PKS przy tej drodze. 
Ta seria inwestycji sprawiła, że w literaturze krajoznawczej utrwaliła się teza o przebie-
gu Szlaku i jego przestrzeni wzdłuż tych właśnie tras. Uwzględniały ją kolejne popu-
larne przewodniki, w tym pierwszy autorstwa wielkopolskiego krajoznawcy Włodzi-
mierza Łęckiego, opublikowany w roku 197914, czyli już po rozpoczęciu jej realizacji. 
Przewodnik ten, zawierający m.in. praktyczne wskazówki na temat organizacji i czasu 
zwiedzania, proponuje pięć odcinkowych tras po Szlaku, przy czym za jego główną 
oś uznaje pierwsze dwie z nich, łączące Poznań z Gnieznem (przez Ostrów Lednicki) 
i Gniezno z Kruszwicą oraz Inowrocławiem (przez Trzemeszno i Mogilno)15. Ich uzu-
pełnienie stanowiły trasy z Gniezna do Inowrocławia przez Pałuki oraz dodatkowe, 
przeznaczone dla grup realizujących dłuższe wycieczki trasy z Gniezna przez Czer-
niejewo, Giecz, Kostrzyn i Swarzędz do Poznania oraz z Trzemeszna przez Orchowo 
i Strzelno do Inowrocławia16. Ten schemat tworzył charakterystyczny kształt ósemki 
z punktem przecięcia odcinków w Gnieźnie. Dzięki kolejnym wznowieniom przewod-
nika Łęckiego17, którego założenie przestrzenne kopiowały także inne publikacje18 
ta struktura utrwaliła się w powszechnej świadomości. Przewodnik Łęckiego z roku 
1979 podaje Poznań jako punkt rozpoczęcia Szlaku (s. 16, 22), przy czym wymienia 
w tym mieście cztery obiekty „bezpośrednio związane” z tematyką Szlaku Piastow-
skiego: na pierwszym miejscu Ostrów Tumski z katedrą, a następnie Zamek Przemy-
sła, Muzeum Archeologiczne oraz kościół św. Jana Jerozolimskiego. Obecność zapisu 
o punkcie początkowym Szlaku w Poznaniu, przy jednoczesnym umieszczeniu Gnie-
zna z jego głównym obiektem (katedrą) w centralnym miejscu Szlaku i jako punktu 
stycznego czterech z pięciu jego poszczególnych odcinków wydaje się wskazywać 
na chęć zachowania równowagi między dwoma głównymi zespołami obiektów: po-
znańskim i gnieźnieńskim. Jednocześnie powielenie przez Łęckiego sposobu opisu, 
zastosowanego w przewodniku Kwiczały i Wysockiej, spowodowało utrwalenie prze-
konania o formalnej przynależności do Szlaku wielu miejscowości leżących na tra-

12 R. Michalak, Szlak Piastowski Poznań–Gniezno (koncepcja zagospodarowania), „Kronika Wielko-
polska”, Nr 1/2 1976, s. 73–86.
13 Tamże, s. 81. W ramach zagospodarowania zbudowano m.in. zespół wsi wielkopolskiej 
w skansenie – Wielkopolskim Parku Etnografi cznym w Dziekanowicach. 
14 Por. W. Łęcki, Szlak Piastowski. Poznań. Gniezno. Kruszwica. Inowrocław. Żnin. Biskupin, Poznań 
1979.
15 Tamże, s. 16. Autor określa tę trasę jako „łączącą pierwsze stolice Polski: Poznań, Gniezno 
i Kruszwicę”.
16 Por. tamże, opis na s. 16, mapka tras Szlaku na s. 17 i tabela czasu zwiedzania na s. 18.
17 Por. kolejne wydania przewodnika Łęckiego: Szlak Piastowski. Przewodnik, Poznań 1997; Szlak 
Piastowski. Przewodnik, Poznań 2000.
18 Były to m.in.: Szlak Piastowski. Przewodnik kieszonkowy, t. I, Bielsko-Biała 2006; I. T. Kaczyńscy, 
Szlakiem Piastowskim, Warszawa 2008; R. Fronia (red.) Szlak Piastowski. U źródeł polskości. Ilustro-
wany przewodnik z mapami, Jelenia Góra 2010.
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sach i zlokalizowanych w nich obiektów. Nieco inną strukturę opisu prezentuje prze-
wodnik tego samego autora wydany pod innym tytułem w roku 198919. Powtórzony 
w nim schemat Szlaku w postaci „ósemki” zostaje już we wprowadzeniu zaopatrzo-
ny w notkę wprowadzającą rozróżnienie między trasą „zasadniczą” (z Poznania przez 
Gniezno, Trzemeszno, Strzelno do Kruszwicy) oraz „odgałęzieniami bocznymi”, któ-
rym to terminem autor określa zaproponowane przez siebie 10 lat wcześniej pozo-
stałe trzy odcinki Szlaku, obejmujące m.in. Biskupin, Żnin, Lubostroń na terenie woje-
wództwa bydgoskiego i Czerniejewo oraz Giecz w województwie poznańskim (s. 7). 
Tym samym na plan pierwszy wysuwają się trzy miejscowości o istotnym znaczeniu 
dla Szlaku, które także z powodu ich lokalizacji możemy określić jako kluczowe: punkt 
rozpoczęcia w Poznaniu, punkt przecięcia z „odgałęzieniami” w Gnieźnie i punkt koń-
czący trasę główną w Kruszwicy. Centralna rola Gniezna zostaje w tym układzie Szla-
ku nieco osłabiona przez deprecjację zbiegających się tutaj „odnóg”20. W tym samym 
układzie Szlak Piastowski był prezentowany zarówno przez inne przewodniki21, jak 
i w ramach pierwszych portali internetowych założonej w roku 2003 Organizacji 
Turystycznej Szlak Piastowski, mającej organizować turystykę na Szlaku, a stopnio-
wo przejmującej także w ograniczonym zakresie rolę koordynatora systemu22. Ostat-
nie wydania przewodnika W. Łęckiego (z lat 2000 i 2006) na temat Szlaku nie wpro-
wadzają większych zmian w jego koncepcję przestrzenną, uzupełniając ją jedynie 
o obiekty uwiarygodnione wynikami nowszych badań (np. grodzisko w Grzybowie) 
i w rezultacie pojawienia się atrakcyjnych ekspozycji tematycznych (jak ta w poznań-
skim Muzeum Archeologicznym) albo obiektów innego typu (jak wieża widokowa na 
Wale Wydartowskim czy symboliczna konstrukcja „Ryby”, miejsce zgromadzeń reli-
gijnych w podlednickich Imiołkach). W przeciwieństwie do przewodnika Kaczyńskich 
z roku 200823, gdzie w uwzględnieniu kluczowych dla tematyki Szlaku i głośnych wy-
ników badań archeologicznych został za pomocą obszernego opisu uwzględniony 
poznański kościół NMP in Summo, pod którym znajdują się relikty palatium, wydane 
po tej dacie kolejne wydania przewodnika W. Łęckiego nie uwzględniają tego kapital-
nego odkrycia.

W wydanym w monumentalnej objętości i imponującej szacie grafi cznej prze-
wodniku pod red. J. Sikorskiej24 prezentacja Szlaku rozpoczyna się od dłuższego opisu 
Kruszwicy (s. 99–108), by potem przez Strzelno, Inowrocław, Kościelec i Pakość przejść 
na teren Pałuk (Żnin i okolice z Biskupinem), a następnie w Kwieciszewie powrócić do 
trasy głównej wyznaczonej przez Łęckiego, po czym między Mogilnem a Trzemesznem 
znowu opuszcza ją na krótkim odcinku w stronę Orchowa. Po wyczerpującym opisie 
Gniezna (s. 228–270) następuje kolejne zejście z trasy głównej w stronę Kłecka, a na-

19 W. Łęcki, Na Szlaku Piastowskim. Przewodnik, Warszawa 1989.
20 Pewnym odstępstwem od tej zrównoważonej koncepcji jest przewodnik I. i T. Kaczyńskich 
z roku 2008, nie tylko przyznających Gnieznu rolę centralną, ale także prezentujący Szlak Pia-
stowski jako wiele poszczególnych tras odcinkowych, każdorazowo rozpoczynających się w tym 
mieście (por. jego spis treści, s. 405–407). Obszerny opis Gniezna zamieszczony jest w tej publi-
kacji na pierwszym miejscu, co wyraźnie ukazuje założenie koncepcyjne autorów, w którym ma 
ono kluczową pozycję w przestrzeni Szlaku. W takim kontekście Poznań i jego najważniejszy pia-
stowski obiekt: Ostrów Tumski pełni rolę jednego z kilku obiektów zamykających odcinki (doce-
lowych dla jednodniowych wypraw), a zatem przypisuje mu się znaczenie podporządkowane.
21 M.in. I. R. Szewczykowie, Szlaki turystyczne, Warszawa 2008.
22 A. Mikos v. Rohrscheidt, Dzieje Szlaku Piastowskiego, „Turystyka Kulturowa”, nr 4/2009, 
www.turystykakulturowa.eu/?id=place&nr=6 (dostęp: kwiecień 2012 r.).
23 Por. I. i T. Kaczyńscy, dz. cyt., s. 361–364.
24 J. Sikorska (red.), Skąd się Polska zaczęła, od Kruszwicy do Poznania. Rzecz o Szlaku Piastowskim, 
Bydgoszcz 2006.
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stępnie powrót na nią, począwszy od Łubowa. Trasa jest kontynuowana w kierunku 
Poznania (opisano kolejno Lednicę, Pobiedziska i Uzarzewo), by po obszernym opisie 
zabytków stolicy Wielkopolski (s. 305–340) skierować czytelnika przez Swarzędz, Giecz, 
Neklę i Wrześnię do Grzybowa i na samym końcu do Czerniejewa. Nieproporcjonalnie 
długi opis Gniezna i centralna pozycja tego miasta z jednej strony oraz skrajne pozycje 
w ramach głównej trasy i wspomnienie w tytule Kruszwicy i Poznania z drugiej świad-
czą o uznaniu przez autorów publikacji tych miejscowości za kluczowe dla Szlaku.

W zmienionym układzie, z przejęciem przestrzeni wyznaczonej przez Łęckie-
go, jednak z wyraźnym zaakcentowaniem osi głównej i uzupełniającej sieci tras oraz 
miejscowości, Szlak został opisany m.in. w pierwszej naukowej monografi i poświę-
conej turystyce kulturowej w Polsce25. W ramach głównej „osi” Szlaku Piastowskie-
go wskazano na pierwszorzędne (i jednocześnie równorzędne w stosunku do siebie) 
znaczenie centralnych ośrodków państwa pierwszych Piastów, to jest Poznania, Os-
trowa Lednickiego i Gniezna, uwypuklono jednak znaczenie grodu w Gieczu, leżą-
cego poza tą trasą. Obiektom niezwiązanym bezpośrednio z dziedzictwem piastow-
skim przypisano tu wyraźnie jedynie rolę uzupełniającą, co jest zrozumiałe z punktu 
widzenia kryteriów szlaków tematycznych. Pierwsze pełne zestawienie obiektów zali-
czanych do Szlaku Piastowskiego przez różne źródła wraz z krytyczną analizą zawiera 
obszerne opracowanie analityczne z roku 2010, poświęcone szlakom tematycznym, 
w którym Szlak Piastowski został poddany kompleksowej waloryzacji potencjału tu-
rystyczno-kulturowego26. W jej ramach autor zaproponował także (zgodnie z przyjętą 
metodologią badania, ale w celu pożądanej koncentracji wysiłków organizacyjnych 
i promocyjnych) wyznaczenie trzech obiektów kluczowych Szlaku Piastowskiego. 
Na podstawie propozycji obecnych w każdym z wymienionych w niniejszym tekście 
opracowań, począwszy od przewodnika Kilarskiego, dostatecznego uzasadnienia 
wynikami historycznych badań naukowych27 oraz strategicznego położenia miejsco-
wości określa on Poznań, Gniezno i Kruszwicę jako kluczowe miejscowości Szlaku Pia-
stowskiego, a położonym w nim zabytkom przyznaje status kluczowych obiektów 
Szlaku. Są to odpowiednio: Ostrów Tumski w Poznaniu (a na jego terenie archikatedra 
i relikty palatium), archikatedra gnieźnieńska i znajdujący się obok niej pomnik Bole-
sława Chrobrego oraz kolegiata Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy28.

Wtórne i najnowsze zmiany w przestrzeni Szlaku Piastowskiego, spowodo-
wane odkryciami archeologicznymi i stopniowym turystycznym zagospodarowy-
waniem znalezisk (co w największej skali dotyczyło Giecza k. Środy Wielkopolskiej 
i Grzybowa k. Wrześni) wydają się sprzyjać kluczowej pozycji Poznania na mapie Szla-
ku Piastowskiego i (w konsekwencji) w programach jego turystycznej eksploatacji. 
Dzięki wpisaniu wymienionych miejscowości i zlokalizowanych w nich obiektów na 
mapy Szlaku i do listy jego obiektów, prezentowanych w przewodnikach (Giecza 
w latach 60., a Grzybowa od roku 2000), Poznań okazuje się już nie tylko punktem 
wyjścia dla zwiedzania pierwotnej, a później głównej osi Szlaku (nazwijmy ją „osią Ki-
larskiego”), ale i dogodnym miejscem łącznikowym i punktem startu lub zakończenia 
programu dla wycieczek zwiedzających relikty tych dwóch ważnych grodów.

25 A. Mikos v. Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Gniezno 2008, 
s. 297–298.
26 A. Mikos v. Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Kraków 
2010, s. 176–206.
27 W tym zakresie wymieniane opracowanie bazuje głównie na opracowaniu W. Hensla, Naj-
dawniejsze stolice Polski. Gniezno, Kruszwica, Poznań, Warszawa 1960 oraz J. Topolski (red.), Dzieje 
Wielkopolski, t. I, Poznań 1969.
28 Tamże, s. 177.
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Z zestawienia miejscowości posiadających obiekty uznawane w kolejnych 
koncepcjach za obiekty Szlaku Piastowskiego wynika, że jedynymi miejscowościami, 
obecnymi we wszystkich wersjach oferty turystycznej, określanej w fachowych wy-
dawnictwach krajoznawczych jako Szlak Piastowski, począwszy od roku 1938 aż po 
rok 2012, są: Poznań, Gniezno, Strzelno i Kruszwica. Ta zadziwiająca jedność pośród 
tak licznych zmian mówi sama za siebie – a z punktu widzenia przedmiotu niniej-
szego opracowania wyraźnie wskazuje na pozycję piastowskiego grodu poznańskie-
go w strukturze Szlaku Piastowskiego. Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach 
kolejnych koncepcji poznański Ostrów Tumski pozostawał niezmiennie także jednym 
z najważniejszych obiektów, najczęściej był też wskazywany jako punkt początkowy 
dla jego zwiedzania, względnie obiekt końcowy, co podkreśla jego rolę w całej struk-
turze tego systemu. Z kolei w przytoczonych opracowaniach naukowych, analizują-
cych potencjał turystyczny Szlaku, Ostrów Tumski zostaje uznany za jeden z trzech 
obiektów kluczowych Szlaku Piastowskiego. Na tej podstawie można sformułować 
tylko jeden wniosek odnoszący się do uprawiania i organizowania turystyki w ramach 
Szlaku: jest to jedno z tych niewielu miejsc, których nie można pominąć. W przypad-
ku realizowania programów szkolnej turystyki edukacyjnej takie pominięcie byłoby 
także niewybaczalnym błędem programowym, ponieważ uczestniczący w wyprawie 
uczniowie nie tylko nie otrzymaliby całościowego obrazu wczesnopiastowskiej Polski, 
ale także zostaliby zubożeni o szereg istotnych wątków, możliwych do realizacji tylko 
w tym jednym miejscu. Szersze uzasadnienie tego ostatniego stwierdzenia znajdzie 
się w kolejnym rozdziale. 

Pełna orientacja czytelników w prezentowanej materii wymaga także ich 
zapoznania z aktualnie realizowanym przedsięwzięciem przebudowy struktury 
i oferty Szlaku Piastowskiego, która ze względu na swoją skalę z pewnością okaże 
się jedną z największych w jego dotychczasowych dziejach. Jej celem jest przysto-
sowanie tego szlaku kulturowego do potrzeb współczesnej turystyki i wymagań 
dzisiejszych turystów, przy pełnej realizacji zasady tzw. uzasadnionej tematyzacji, 
opierającej się na udowodnionej autentyczności kulturowej formalnych obiektów 
szlaku29. Reorganizacja została powierzona powołanej 20 maja 2011 Radzie Progra-
mowo-Naukowej do spraw Szlaku Piastowskiego. Na zlecenie Rady został opraco-
wany Raport Otwarcia, zawierający propozycje skreślenia części obiektów, zacho-
wania innych pod pewnymi warunkami oraz bezwarunkowego lub obwarowanego 
pewnymi warunkami30 przyjęcia innych obiektów. Z kolei na podstawie opracowa-
nej dokumentacji zespołu historyków, pod kierownictwem A. M. Wyrwy, H. Kóčki-
Krenz i J. Strzelczyka, Rada po dyskusji jednomyślnie przyjęła uchwalę w sprawie 

29 Por. Protokół z pierwszego spotkania Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego 
z 14 czerwca 2011, s. 2. Rada przyjęła wtedy jako główne kryterium wpisania na listę Szlaku for-
malnych obiektów, cezurę czasową powstania obiektów (w wypadku świadectw materialnych 
w miejscu ich powstania, czyli obiektów pierwotnych) lub odniesienia tematycznego (w wy-
padku obiektów wtórnych, czyli m.in. muzeów i ekspozycji oraz obiektów wykreowanych dla 
potrzeb turystyki, np. prezentacji multimedialnych). Ramy czasowe cezury sięgają od połowy 
wieku X do roku 1370 – roku śmierci ostatniego Piasta na polskim tronie.
30 Por. A. Mikos v. Rohrscheidt, Nowy Szlak Piastowski – raport otwarcia, opracowanie niepubli-
kowane, przygotowane i przedłożone na zlecenie Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Pia-
stowskiego i włączone do dokumentacji jej prac, 2011, s. 1–18. Wzmiankowany Raport Otwarcia 
zawierał nie tylko konkretne, opatrzone uzasadnieniem obiektów odnoszących się imiennie do 
każdego obiektu, sugestie bezwarunkowego lub warunkowego pozostawienia, wpisania lub 
usunięcia z listy, ale także propozycje włączenia wielu wartościowych obiektów usuwanych z li-
sty Szlaku Piastowskiego do regionalnych szlaków kulturowych (w raporcie na s. 4–15). Sugestie 
te w znakomitej większości zostały zaaprobowane przez Radę (por. protokół z trzeciego zebra-
nia Rady, z 2 grudnia 2011, s. 8–9).
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rekomendacji nowego przebiegu i przestrzeni Szlaku Piastowskiego, zaprotokoło-
waną31, a następnie podaną do wiadomości publicznej przez starostę gnieźnień-
skiego32. Schemat „nowego” Szlaku Piastowskiego, zgodny z rekomendacjami Rady, 
prezentuje rycina 233.

Wprowadzane zmiany dotyczą Ostrowa Tumskiego tylko o tyle, że w ich wyni-
ku na liście obiektów Szlaku (tym razem – po raz pierwszy w jego dziejach – formal-
nie ustalonej i przyjętej) w ramach zespołu poznańskiego obok archikatedry i relik-

31 Por. Protokół z trzeciego zebrania Rady PNds.SP, s. 7–9.
32 Por. Pismo Przewodnie Starosty Gnieźnieńskiego z 13.02.2012 (rozesłane jako okólnik, według 
rozdzielnika); dostępne na portalu turystycznym www.wielkopolska.travel/aktualnosci/326 (do-
stęp: 4 kwietnia 2012).
33 Por. Cytowany protokół z trzeciego posiedzenia Rady. Listę miejscowości prezentuje zamiesz-
czony na rycinie schemat. Na „nowy” Szlak Piastowski będą się składały dwie trasy, przecinają-
ce się w Gnieźnie, zostaną z niego usunięte obiekty nie związane historycznie ani tematycznie 
z epoką piastowską, natomiast wpisane inne, które spełniają to kryterium. Są wśród nich m.in. 
ważne obiekty z terenu Wielkopolski, jak rezerwat archeologiczny w Kaliszu, Koniński Słup Mi-
lowy, klasztor benedyktyński w Lubiniu w powiecie kościańskim i klasztor pocysterski w Lądzie 
nad Wartą, a także relikty grodu i klasztoru w Łeknie koło Wągrowca.

Poznański Ostrów Tumski na „nowym” Szlaku Piastowskim

Ryc.2. Schemat 
rekomendowanego przez 
Radę NPdsSP „nowego” 
Szlaku Piastowskiego. 
Na mapie oznaczono obiekty 
formalnie zaliczone do Szlaku 
Piastowskiego, oprac. własne.
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tów piastowskiego palatium zostanie wpisane Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, 
a przypuszczalnie także Rezerwat Archeologiczny na ul. Posadzego34,35. Zachowując 
pozycję kluczową w skali Szlaku, gród poznański nie będzie już także pierwszym czy 
ostatnim obiektem na trasie zwiedzania – stanie się nim klasztor lubiński, o ile turyści 
zdecydują się tam dotrzeć.

Ostrów Tumski jako cel różnych form turystyki kulturowej

W kontekście rezultatów badań nad współczesnymi formami realizacji tu-
rystyki kulturowej najpopularniejszych sposobów jej uprawiania oraz ustalonych 
profilów dzisiejszych turystów kulturowych36, centralna część artykułu opisu-
jącego walory i potencjał Ostrowa Tumskiego w ramach przestrzeni Szlaku Pia-
stowskiego powinna skupiać się na tych poszczególnych formach, dla których 
realizacji poznański zespół obiektów stanowi odpowiednie miejsce, dysponujące 
dobrze udokumentowaną historycznie oraz atrakcyjną ofertą. Przeprowadzone 
w ostatnich latach badania zarówno Szlaku Piastowskiego jako systemu37, jak 
i Poznania jako destynacji turystyki kulturowej38 uwzględniały ten aspekt, dlatego 
w większości oprzemy się na ich wynikach, uzupełniając je tylko w pojedynczych 
miejscach oceną znaczenia innych istotnych obiektów lub wątków powiązanych 
z prezentowaną problematyką oraz inwestycji rozpoczętych lub zrealizowanych 
po opublikowaniu tych analiz.

Materialną podstawą oceny turystycznego potencjału Ostrowa Tumskie-
go w ogóle, a jego powiązań z (nową) przestrzenią i ofertą Szlaku Piastowskiego 
w szczególności są oczywiście znajdujące się tutaj obiekty, które dla porząd-
ku wymienimy: Bazylika Archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła (wraz 
z częścią podziemną, kryjącą relikty najstarszej i kolejnych katedr), kościół Najświęt-
szej Marii Panny in Summo wraz ze znajdującymi się pod ziemią reliktami palatium 
z czasów Mieszka I, budynek dawnej Akademii Lubrańskiego mieszczący Muzeum Ar-
chidiecezjalne, znajdujący się aktualnie w ostatniej fazie realizacji Rezerwat Archeolo-
giczny na Ostrowie Tumskim (przy ul. Posadzego), mający eksponować umocnienia 
grodu poznańskiego, wreszcie będące w budowie Centrum Historii Ostrowa Tumskie-

34 W chwili oddawania niniejszego opracowania do publikacji obiekt ten jest w trakcie tworze-
nia, jednak wyniki audytu turystycznego, przeprowadzonego w nim przez autora wskazują na 
potrzebę jego rekomendacji do listy formalnych obiektów Szlaku Piastowskiego. Taki wniosek 
będzie zawierał raport z audytu, prezentowany Radzie po jego zakończeniu w maju 2012. 
35 Uroczyste otwarcie Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci – przekrój poznania, odbyło się 
29 czerwca 2012 r. [przyp. red.].
36 Szerzej na temat poszczególnych form turystyki kulturowej: A. Mikos v. Rohrscheidt, Turystyka 
Kulturowa…, dz. cyt., s. 51–172, a także: K. Buczkowska, A. Mikos v. Rohrscheidt (red.), Współczes-
ne formy turystyki kulturowej, Poznań 2009. W pierwszym z tych opracowań szerzej zarysowano 
także typowe profi le turystów kulturowych (s. 37–40).
37 Wyniki badań Szlaku Piastowskiego w odniesieniu do rozważanego tu aspektu są zamieszczo-
ne w cytowanym powyżej opracowaniu A. Mikos v. Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne…, 
dz. cyt., s. 184–189; 201–202.
38 Wyniki tych badań opublikowano w artykułach A. Mikos v. Rohrscheidt, Potencjał turystyczno-
kulturowy Poznania i okolic (s. 87–93) oraz tenże, Poznań: Atuty i słabości oraz dylematy i szan-
se miasta jako ośrodka turystyki kulturowej (s. 424–455), obydwu zamieszczonych, [w:] A. Mikos 
v. Rohrscheidt (red.), Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek miejskiej turystyki kul-
turowej, Poznań–Kraków 2011.
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go, znajdujące się w większej części na drugim brzegu rzeki Cybiny, jednak powiązane 
z przestrzenią Ostrowa Tumskiego swoją tematyką, a częściowo także zlokalizowane na 
jego obszarze (wyjście dla turystów przez dawny przyczółek Śluzy Katedralnej).

Turystyka dziedzictwa kulturowego – Ostrów Tumski 
jako kluczowy obiekt Szlaku Piastowskiego

Ostrów Tumski jest nie tylko pomnikiem historii. „Historyczny zespół miasta 
Poznania” (którego najstarszą część stanowi Ostrów Tumski) został wpisany na listę 
pomników historii w roku 2008, ale jest jednym z aż czterech takich pomników w ra-
mach dotychczasowej (zwyczajowo przyjętej) przestrzeni Szlaku, obok archikatedry 
w Gnieźnie (ryc. 3), wyspy Ostrów Lednicki i rezerwatu archeologicznego w Biskupi-
nie, które zostały formalnie uznane w roku 1994. 

Po rekomendowanej przez Radę Progra-
mowo-Naukową korekcie Szlaku w jego prze-
strzeni znajdą się dwa kolejne pomniki historii: 
zespół opactwa benedyktyńskiego w Lubiniu 
oraz dawne opactwo cysterskie w Lądzie nad 
Wartą, obydwa wpisane na tę prestiżową listę 
w roku 200939. Pozycja pomnika historii i loka-
lizacja na trasie pomiędzy innymi obiektami 
o tym statusie w przestrzeni Szlaku Piastow-
skiego mogą stanowić silny atut poznańskiego 
zespołu zabytków w oczach organizatorów wy-
praw i indywidualnych konsumentów klasycznej 
gałęzi turystyki kulturowej, zwanej „turystyką 
dziedzictwa kulturowego”40. W rezultacie, dzięki 
stworzeniu ofert grupowego zwiedzania, umie-
jętnej promocji i konsekwentnemu wpisywaniu 
obiektów do lokalnych tematycznych pakietów 
turystycznych oferowanych tej grupie turystów, 
mogą one stać się znacznie bardziej popularne 
w kraju i za granicą, a także przyczynić się do 
wzrostu ruchu turystycznego zarówno w samym 
Poznaniu, jak i na Szlaku Piastowskim.

Turystyka tematyczna – jeden z biegunów w przestrzeni 
Szlaku Piastowskiego

W ramach kompleksowej analizy walorów zabytków Poznania, w kontekście 
zainteresowań turystów kulturowych, zabytki piastowskie i funkcjonowanie miasta 
w przestrzeni Szlaku Piastowskiego są wymieniane na pierwszym miejscu41, co wska-
zuje na ich kluczową rolę nie tylko dla Szlaku, ale także dla samego miasta jako ośrod-

39 Por. ofi cjalna lista pomników historii na portalu Narodowego Instytutu Dziedzictwa: 
www.nid.pl.
40 Por. A. Mikos v. Rohrscheidt, Turystyka kulturowa…, dz. cyt, s. 53–60.
41 Por. A. Mikos v. Rohrscheidt, Poznań: Atuty i słabości…, dz. cyt., s. 425.

Poznański Ostrów Tumski na „nowym” Szlaku Piastowskim

Ryc. 3. Bazylika prymasowska 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Gnieźnie, 
fot. archiwum KulTour.pl.
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ka tej gałęzi turystyki. Zauważa się jednak w tym kontekście, że z punktu widzenia 
efektów edukacyjnych a także ekonomicznych głównym produktem Poznania ofe-
rowanym zwolennikom turystyki dziedzictwa kulturowego powinna być propozycja 
zwiedzania ściśle powiązana ze Szlakiem Piastowskim jako systemem daleko wykra-
czającym poza miasto i jego okolice. Ponieważ wizerunek jednego ze stołecznych 
ośrodków wczesnopiastowskiego państwa (najlepiej uzasadniony i materialnie obec-
ny w fi zycznej przestrzeni Ostrowa Tumskiego) jest dla Poznania oczywistą wartością, 
miasto winno wpisywać swoją ofertę turystyczną w wątek piastowski, który w skali 
kraju jest jednym z najlepiej rozpoznawanych przez turystów tematów historycznych 
i jednocześnie (dzięki istnieniu Szlaku) gotowych propozycji kulturowo-turystycznych. 
Podejmowane aktualnie przedsięwzięcia odnoszące się do przebudowy i unowocześ-
nienia jego oferty i organizacji, które mają za cel uzyskanie korzyści przez wszystkie 
kluczowe miejscowości położone w jego przestrzeni, będą wymagały współpracy 
w ramach Szlaku jako całości, a jednocześnie tworzenia komplementarnych wobec 
siebie produktów lokalnych. Takim elementem w naszym mieście – ze względu na 
autentyczność miejsca i wolną przestrzeń mogą się stać realizowane fi zycznie na Os-
trowie Tumskim: (1) cykliczne eventy tematyczne w sezonie turystycznym42 (o czym sze-
rzej w innym miejscu) oraz tworzone na bazie tematyzowanej oferty szeregu obiek-
tów (2) miejskie trasy turystyczne o standardzie materialnym lub przynajmniej realnym, 
czyli posiadające element organizacji usług i przez to wykraczające poza opisywane 
w przewodnikach programy spacerów tematycznych. W ramach turystyki tematycz-
nej można rozwinąć także ofertę spacerów biografi cznych (dotyczących np. władców 
piastowskich, wielkich ludzi polskiego Kościoła, a także znaczących postaci związa-
nych z Akademią Lubrańskiego), przy czym niektóre z nich odbywałyby się głównie 
na Ostrowie Tumskim lub stąd zaczynały. Wielość i różnorodność możliwych tras te-
matycznych, biorących swój początek na Ostrowie Tumskim daleko wykracza zresz-
tą poza wątki piastowskie. Znaczenie wyspy dla tematycznej turystyki w przestrzeni 
miejskiej Poznania zademonstrował najnowszy przewodnik po mieście, proponujący 
aż 30 spacerów dla miejskich turystów kulturowych, z których niemal połowa obej-
muje także jej teren43. W tym kontekście Ostrów Tumski jawi się jako najważniejszy 
poznański punkt oparcia oferty tematycznej turystyki, z którym pod względem po-
tencjału można porównać jedynie Stary Rynek.

Turystyka religijna, w tym pielgrzymkowa – ważne ogniwo 
z ekspozycją „początku”

W poszczególnych obiektach Szlaku jej wątki (tematycznie) i programy jej wy-
praw (fi zycznie) krzyżują się z wątkami i programami wycieczek turystyki chronionego 
dziedzictwa kulturowego, czego najlepszym przykładem jest archikatedra w Gnieź-
nie i właśnie archikatedra oraz kościół NMP in Summo w Poznaniu44. Poznański kościół 
archikatedralny, uznawany za pierwszą świątynię biskupią, a nawet za domniema-

42 Tamże, s. 444.
43 Por. A. Mikos v. Rohrscheidt, 30 sposobów na Poznań. Przewodnik tematyczny, Poznań 2012. 
Obok trasy „Poznań Piastowski i Królewski”, częściowo pokrywającej się z powyżej zarysowaną 
propozycją trasy, wśród tras biorących swój początek na terenie poznańskiego grodu są m.in. 
takie jak Święty Poznań (tematyka religijna), Poznań Literacki, Trasa Wybitnych Kobiet, Akade-
micki Poznań, Trasa Czartów Zjaw i Czarownic, Trasa Legend, Trasa Pomników, Militarny Poznań, 
Poznań Muzeów, Trasa Poznańskich Nekropolii, Wybitnych Poznaniaków oraz Poznańskich Re-
zydencji.
44 Por. A. Mikos v. Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne…, dz. cyt., s. 201.
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ne miejsce chrztu pierwszego chrześcijańskiego władcy, oraz kościół kryjący relikty 
pierwszej świątyni obrządku łacińskiego na piastowskim terytorium są materialnymi 
świadkami początków chrześcijaństwa na polskiej ziemi. Jeśli do tego dołączyć Mu-
zeum Archidiecezjalne z legendarnym mieczem św. Piotra (który, gdyby przyjąć za 
prawdę relację Długosza, mógłby być uważany za najstarszą relikwię Polaków) oraz 
z historycznymi monstrancjami (których najstarsza metryka w Polsce jest niekwestio-
nowana) – otrzymujemy potencjalnie bardzo atrakcyjną ofertę zarówno dla turystów 
zainteresowanych dziejami religii i służącej jej sztuki, jak i grup pielgrzymujących śla-
dami początków wiary swojego narodu. Uzupełnienie tej oferty jest możliwe zarówno 
w przestrzeni miasta45, jak i Szlaku Piastowskiego. To ostatnie mogłoby się dokonać 
jako podróż po Szlaku śladami początków chrześcijaństwa, prócz Poznania obejmu-
jąca Gniezno (z pierwszą katedrą metropolitalną, a w niej konfesją św. Wojciecha), 
Trzemeszno (jeden z najstarszych klasztorów, także związany z pierwotnym kultem 
pierwszego patrona Polski) i do wyboru jeden z historycznych zespołów klasztornych: 
funkcjonujący (jak ten w Lubiniu), żeński (w Strzelnie) albo cysterski (w Lądzie), a po 
zorganizowaniu tematycznej wystawy (dotyczącej bulli gnieźnieńskiej) w dawnym 
ośrodku dóbr arcybiskupich (w Żninie), mogłaby także uwzględniać aspekt material-
nych podstaw funkcjonowania organizacji kościelnej.

Pozostałe formy turystyki edukacyjnej

Na tę zróżnicowaną i popularną gałąź turystyki kulturowej składają się, prócz 
uwzględnionych wcześniej wypraw tematycznych, także inne formy, zarówno towa-
rzyszące programom systematycznej edukacji (jak turystyka szkolna i akademicka, 
w tym seminaryjna), jak i edukacji pozainstytucjonalnej, w tym wycieczki językowe 
i studyjne46. Z tych wszystkich form potencjalnie największe szanse wykorzystania 
walorów Ostrowa Tumskiego posiadają programy turystyki szkolnej i turystyki studyj-
nej. Dla tej pierwszej (szerzej opisywanej w niniejszej publikacji w innych miejscach) 
najbardziej oczywiste jest wpisanie poszczególnych aspektów najstarszej historii 
poznańskiego grodu, palatium i katedry w programy wycieczek towarzyszących pro-
gramowi historii w gimnazjach, a w świetle wdrażanej reformy programów edukacyj-
nych, także w starszych grupach licealnych, realizujących rozszerzony program histo-
rii. Uczący tego przedmiotu nie będą mieli zapewne problemu z wyborem optymal-
nego czasu takiej wycieczki po Szlaku Piastowskim, w tym obejmującej zwiedzanie 
Ostrowa Tumskiego i jego poszczególnych obiektów, tak by mógł on być równoległy 
lub nawet stanowił końcowy element bloku programowego, koncentrującego się na 
początkach polskiej państwowości. Istotne, aby znaleźli w opisywanej przestrzeni 
partnerów i odpowiednio wyposażone obiekty, które zaoferują im atrakcyjne wspar-
cie – o czym nieco szerzej w rozdziale trzecim.

Inną grupę docelową edukacyjnej oferty Ostrowa Tumskiego w ramach Szlaku 
Piastowskiego – lub niezależnie od niego – stanowią uczestnicy wypraw studyjnych47. 
Dla zwiedzających Polskę w ramach tej klasycznej formy poznawania innych krajów 

45 Jest to możliwe i nawet praktykowane w oparciu o inne obiekty związane z dziejami grup 
religijnych i typów pobożności katolickiej, co prezentuje wspomniany przewodnik za pomocą 
trasy „Święty Poznań” (s. 86–88).
46 O walorach Szlaku Piastowskiego dla turystyki edukacyjnej: Mikos v. Rohrscheidt, Regionalne 
szlaki tematyczne…, dz. cyt., s. 201.
47 Szerzej na temat wypraw studyjnych w: A. Mikos v. Rohrscheidt, Turystyka kulturowa…, dz. cyt. 
s. 78–83, gdzie prezentowany jest typowy schemat programu i jego poszczególnych „stacji”.

Poznański Ostrów Tumski na „nowym” Szlaku Piastowskim
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w rozlicznych aspektach ich historii, kultury i współczesnego życia społecznego, te-
ren poznańskiego grodu piastowskiego – szczególnie przy wykorzystaniu atrakcyjnej 
oferty edukacyjnej obiektów i z udziałem klasycznych oraz nowoczesnych form prze-
wodnictwa – może stać się pierwszą stacją ich pobytu w Polsce, gdzie realizowany 
byłby moduł wprowadzający do historii zwiedzanego kraju. W takim kontekście je-
dyną konkurencję dla tego miejsca, posiadającą podobny potencjał może stanowić 
pozostające w ramach tego samego szlaku historycznego Gniezno.

Turystyka literacka

Z punktu widzenia tej formy turystyki kulturowej interesujące mogą być trzy 
obiekty. Pierwszym z nich jest znajdujący się na terenie dawnego głównego podgro-
dzia dzisiejszy pałac arcybiskupi – domniemane miejsce lokalizacji dworu biskupiego 
od początku funkcjonowania organizacji kościelnej. Drugim są relikty palatium pod 
kościołem NMP in Summo, gdzie wykopaliska archeologiczne potwierdziły funkcjo-
nowanie kancelarii pierwszych piastowskich władców. Trzecim wreszcie jest budynek 
Akademii Lubrańskiego, uczelni, w której studiował pierwszy znany poza granicami 
kraju polski poeta Klemens Janicki (1516–1543), uwieńczony przez papieża Pawła III 
laurem poetyckim. Wszystkie te miejsca mogą stać się stacjami dla historyczno-lite-
rackiego spaceru turystycznego, organizowanego czy to w ramach miejskiej trasy li-
terackiej, czy dla grup turystycznych, specjalnie zainteresowanych historią literatury 
w Polsce. A oto proponowane uzasadnienie: fakty (1) umieszczenia na grodzie i pod-
grodziu poznańskim pierwszych w naszych dziejach duchownych (a więc zapewne 
pierwszych ludzi posługujących się pismem biernie i czynnie, bo zarówno odczytu-
jących teksty dla potrzeb liturgicznych, jak i sporządzających notatki oraz zapisy kro-
nikarskie) i (2) odnalezienia bulli pieczętnych mogą być podstawą do przyjęcia, że to 
właśnie w tym miejscu zapisano pierwsze litery na naszych ziemiach. Z kolei osoba 
Janickiego świadczy nie tylko o ówczesnym poziomie i horyzontach uczelni, która 
przekazała mu podstawy literackiego warsztatu, ale także może stać się punktem 
wyjścia dla ciekawej refl eksji na temat powiązań literackich między Polską a ówczes-
ną zachodnią Europą.

Turystyka miejska – jako punkt wyjścia historii Poznania 
i jej rozlicznych wątków

Badanie zachowań i preferencji różnojęzycznych grup turystycznych odwie-
dzających Poznań, przeprowadzone w latach 2009 i 201048 wykazało, że ponad 70% 
z nich zwiedza Ostrów Tumski, z czego znacząca większość tu właśnie rozpoczyna 
swój program turystycznego spotkania z miastem. Już sam ten fakt – zresztą bardzo 
typowy dla historycznych ośrodków miejskich, gdzie generalnie miejscem koncen-
tracji ruchu turystycznego najczęściej bywa obiekt najbardziej znany lub o najdłuż-
szej historii – stanowi o kapitalnym znaczeniu Ostrowa Tumskiego dla organizatorów 
i uczestników turystyki miejskiej. Dodatkowym ogniwem wiążącym omawianą prze-
strzeń z tą formą turystyki kulturowej jest fakt umieszczenia jej zarówno na głów-
nej osi miejskiej trasy turystycznej (Trakt Królewsko-Cesarski, koordynowany przez 
miejską instytucję kultury Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, koncentrującą swo-
ją działalność na przygotowywaniu programów i eventów dla turystyki w mieście). 

48 Por. Obcy w Poznaniu…, dz. cyt., s. 206.
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W ten sposób teren dawnego grodu, mieszczący najstarsze szeroko udokumentowa-
ne i fi zycznie dostrzegalne świadectwa historii Poznania jest włączony w największe 
w skali regionu i fi nansowane przez miasto przedsięwzięcie służące turystyce i tu-
rystom49. Rolę i znaczenie Ostrowa Tumskiego w propozycjach uprawiania turystyki 
w mieście dobrze odbijają także dostępne przewodniki oraz rozliczne programy ofe-
rentów usług przewodnickich w Poznaniu50.

Turystyka archeologiczna i militarna czyli … nareszcie coś widać

Podstawową zasadą w metodyce przewodnictwa turystycznego, której obo-
wiązywanie można rozciągnąć na całą turystykę kulturową, jest zastrzeżenie, by „nie 
mówić o tym, czego nie widać”. Do niedawna jeszcze większość poznańskich prze-
wodników czyniła od niej jedno odstępstwo: przy kościele NMP in Summo na Ostro-
wie Tumskim. Jak bowiem powiedzieć in situ, czyli „na samym miejscu”, o poznańskim 
grodzie, jednocześnie miejscu jednego z najważniejszych odkryć archeologicznych 
w najnowszej historii Polski? Mówiono więc o tym, posiłkując się choćby (tak robił to 
sam piszący te słowa) grafi ką z jego kolorową wizualizacją. Dzięki dwóm realizowa-
nym właśnie inwestycjom nie będzie już trzeba odwoływać się do takich półśrodków. 
Rezerwat Archeologiczny pozwoli bowiem pokazać zwiedzającym strukturę wałów 
grodowych, a Centrum Historii Ostrowa Tumskiego – wizualizację całości51. W tym 
kontekście, jako ważne odtąd ogniwo edukacji archeologicznej, poznański Ostrów 
Tumski może stać się elementem kolejnej trasy wycieczek, organizowanych w ramach 
Szlaku Piastowskiego. Istnieje bowiem możliwość powiązania Poznania z innymi 
miejscami odkryć posiadającymi ekspozycje. Na trasie takiej wycieczki znalazłyby się 
(liniowo): Biskupin – Ostrów Lednicki – Poznań (tu Rezerwat, Muzeum Archeologiczne 
i – nieco później – relikty palatium) – Giecz – Grzybowo oraz Kalisz, a w przyszło-
ści może także Łekno, o ile zostanie zrealizowana trasa obiektowa w miejscu tam-
tejszych wykopalisk. Tym samym miłośnicy archeologii zyskają być może najdłuższy 
w Polsce gotowy program wycieczek, na który złożą się stacje z dobrze opracowa-
nymi i przygotowanymi do zwiedzania ekspozycjami. Przygotowanie ofert dla takiej 
trasy powinno być jednym z zadań koordynatora Szlaku, a ich realizacje mogą wziąć 
na siebie współpracujący z nim touroperatorzy.

Z kolei w dziedzinie kulturowej turystyki militarnej nowe możliwości, otwar-
te przez wspomniane inwestycje na Ostrowie Tumskim dotyczą ograniczonej oferty 
zwiedzania tylko w ramach miasta. Pozostała przestrzeń Szlaku Piastowskiego nie 
posiada bowiem takiej przekrojowej oferty zwiedzania świadectw właściwie nie-
ustającego militarnego zagospodarowania przez kolejne wieki, jaka jest możliwa 
w Poznaniu (miejscu lokalizacji grodu, umocnień miejskich, a potem jednej z naj-
większych twierdz Europy), a dodatkowo także miejscu funkcjonowania siedmiu 
różnorodnych wystaw militarnych.

49 Szerzej o integracji Ostrowa Tumskiego w program CTK Trakt www.poznan.pl/mim/trakt/szla-
kiem–traktu–po-miescie,p,11751,11780.html (dostęp: 6 kwietnia 2012).
50 Jako przykład niech posłuży oferta zwiedzania jednego z głównych operatorów, Biura Kul-
Tour.pl, w której na 16 propozycji aż 10 uwzględnia Ostrów Tumski, z czego 8 rozpoczyna się 
właśnie stąd. Por. www.kultour.pl/pl/?ps=poznan&id=trasy (dostęp: 6 kwietnia 2012).
51 Do roku 2016 ta lista może wydłużyć się jeszcze o wspomniany autentyczny obiekt udostęp-
niony in situ: z przeprowadzonych 10 kwietnia 2012 roku konsultacji autora z prof. Hanną Kóčką-
Krenz, kierownikiem badań archeologicznych na obszarze dawnego grodu poznańskiego, 
wynika, że zaawansowane są ustalenia w sprawie trwałego zabezpieczenia i odkrycia reliktów 
pałacowej świątyni.
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Piastowski Ostrów Tumski – postulaty turystycznej 
organizacji dziedzictwa

Treść niniejszego rozdziału nie stanowi całościowej koncepcji turystycznego 
zagospodarowania Ostrowa Tumskiego, gdyż konieczne byłoby rozsadzenie ram 
krótkiego artykułu w zbiorowej pracy. Taka koncepcja musiałaby bowiem obejmo-
wać nie tylko (przedstawiony pokrótce w rozdziale drugim) kulturowo-historyczny 
potencjał miejsca, ale także: dokładny opis warunków przestrzennych oraz potencja-
łu organizacyjnego zainteresowanych instytucji i organizacji wraz z opisem możliwo-
ści podjęcia określonych działań, prezentacje ich strategii turystycznej i konkretnych 
programów, wstępne ustalenia między nimi i deklaracje współpracy przynajmniej na 
poziomie intencji, zestawienie sprawdzonych instrumentów realizacji dostosowanych 
do konkretnej przestrzeni i wreszcie określenie własnych źródeł fi nansowania całości 
i poszczególnych modułów, udziału partnerów i działań zmierzających do pozyskania 
środków zewnętrznych. Z braku miejsca (a częściowo także niektórych koniecznych 
elementów) ograniczymy się tu do jeszcze jednego aspektu, którego koordynatorzy 
produktów, ale i potencjalni gestorzy poszczególnych usług mogliby oczekiwać od 
badacza turystyki kulturowej: mianowicie do wyartykułowania konkretnych postu-
latów odnoszących się do programu i organizacji turystyki kulturowej na Ostrowie 
Tumskim, realizowanej zarówno w ramach Szlaku Piastowskiego (jako jego lokalny 
produkt i jednocześnie jeden z głównych punktów ogniskujących jego podstawowe 
wątki), jak i w ramach miejskiej oferty.

Zanim to jednak nastąpi, należy zwrócić uwagę na stwierdzone podczas badań 
potencjału turystyczno-kulturowego mankamenty w zakresie aktualnej organizacji 
turystyki w tym miejscu52. Zarówno w przestrzeni Szlaku Piastowskiego, jak i w stoli-
cy Wielkopolski dojmujący jest brak turystycznych eventów, zagospodarowujących 
wieczorny czas wolny i tym samym mogących na dłużej zatrzymać turystę w odwie-
dzanym miejscu. Pomimo wielkiego znaczenia turystycznego i umieszczania na liście 
głównych celów wycieczek kulturowych, w tym studyjnych i pomimo widocznych 
wysiłków jej administratorów (12-godzinny czas otwarcia, stale w sezonie zatrudniony 
personel obsługi turystów), dostępność turystyczna poznańskiej archikatedry została 
sklasyfi kowana jako niepewna, a to z uwagi na odbywające się w niej raz po raz po-
zaplanowe i w żaden sposób niezapowiadane publicznie nabożeństwa, w trakcie któ-
rych grupy turystyczne muszą rezygnować ze zwiedzania. Cała przestrzeń Ostrowa 
Tumskiego nie posiada jakiegokolwiek oznaczenia wskazującego na fakt jego funk-
cjonowania na Szlaku Piastowskim (co zresztą dotyczy wszystkich obiektów Szlaku 
w Poznaniu!), a dotyczące tego faktu wzmianki w portalach internetowych poszczegól-
nych obiektów i instytucji oraz w ich materiałach informacyjnych umieszczone są w ta-
kiej formie i na tak odległych miejscach, że pozostają praktycznie niezauważane przez 
odbiorców. W ten sposób zostają poważnie uszczuplone trzy podstawowe korzyści 
z funkcjonowania szlaków kulturowych: zwiększenie intensywności ruchu turystyczne-
go i zysków z turystyki, gwarancja dostępności obiektów dla zainteresowanych tematy-
ką szlaku turystów oraz efekt synergii, polegający w tym przypadku na wzajemnej pro-
mocji obiektów w ramach jednego tematyzowanego systemu. Innym mankamentem 

52 Szczegóły opisane są szerzej w odnośnych fragmentach kwestionariusza badania Szlaku 
Piastowskiego (A. Mikos v. Rohrscheidt, Regionalne szlaki tematyczne…, dz. cyt. s. 180 i nn.); oraz 
w odnośnych fragmentach opracowania tegoż autora: Poznań. Atuty i słabości… (dz. cyt.), 
s. 429, 431, 433–435, a także gotowych na dzień opracowywania artykułu fragmentarycznych 
wyników audytu Szlaku w postaci kwestionariuszy obiektów położonych na Ostrowie Tum-
skim: KAO 003 i KAO 004.
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jest brak oferty gastronomicznej w bezpośredniej bliskości obiektów, którą to jednak 
słabość relatywizuje względna bliskość licznych lokali gastronomicznych na i wokół Sta-
rego Rynku oraz bardzo dobrze rozwinięte połączenia komunikacyjne z tym miejscem, 
jak również powoli odradzająca się oferta gastronomiczna na pobliskiej Śródce.

Cykliczny event wieczorny z piastowskim wątkiem

Istotne dla komercyjnego wymiaru turystyki kulturowej jest zagospodarowa-
nie wieczorów turystów, którzy po udziale w atrakcyjnej imprezie najczęściej po jej 
zakończeniu pozostają na noc na miejscu lub w najbliższej okolicy, tym samym znacz-
nie powiększając skalę zysku, dzięki wykorzystaniu oferty usług noclegowych i ga-
stronomicznych. Badania zarówno Szlaku Piastowskiego, jak i Poznania jako ośrodka 
turystyki kulturowej53 dowiodły, że brak takiego eventu w decydującym stopniu osła-
bia efekt ekonomiczny wynikający z organizowania i uprawiania turystyki kulturowej 
zarówno na całym Szlaku Piastowskim, jak i w Poznaniu. Propozycje miejsc i wątków 
tematycznych dla miejskiego eventu turystycznego w Poznaniu autor artykułował już 
kilkukrotnie w swoich publikacjach54. W tym miejscu poprzestaniemy na odwołaniu 
się do tych z nich, które odnosiły się do Ostrowa Tumskiego i zawierały wątki piastow-
skie. Głównymi wątkami takiego wydarzenia mogłyby stać się: powstanie państwa 
polskiego (potraktowany bardziej ogólnie) lub założenie i lokalizacja pierwszego 
biskupstwa, a także moment ofi cjalnego przyjęcia chrześcijaństwa przez polskiego 
władcę (z bardziej szczegółowym scenariuszem). Miejscem realizacji mógłby być ob-
szerny plac między katedrą a kościołem NMP in Summo – autentyczne miejsce lokali-
zacji piastowskiego grodu, w dodatku położone na uboczu od centrum i hałaśliwych 
ciągów komunikacyjnych. Formą realizacji mógłby być wieczorny pokaz plenerowy 
typu „światło i dźwięk” lub z wykorzystaniem technik hologramowych, eksponują-
cy jeden z tych tematów. Przy ewentualnej współpracy Kościoła (jako właściciela ar-
chikatedry i kościoła NMP in Summo) event mógłby zostać uzupełniony (albo rozbu-
dowany) o dodatkowe opcje obejmujące odgrywanie żywych scen (wersja droższa 
w realizacji) lub projekcje przygotowanych pokazów (wersja tańsza) we wnętrzach 
tych budowli. Po uzgodnieniu z twórcą i właścicielem mogłaby także zostać prze-
niesiona na teren Ostrowa Tumskiego multimedialna makieta grodu poznańskiego, 
której pokaz rozpoczynałby lub kończył ten wieczorny event, a także mógłby zastąpić 
wydarzenie plenerowe w przypadku złej pogody. Intensyfi kacji wykorzystania Ostro-
wa Tumskiego dla wieczornych eventów turystycznych w ramach Szlaku Piastowskie-
go można też dokonać, lokalizując tutaj jeden z elementów tej wieloaspektowej te-
matyki, objętej wspólnym i bardzo nośnym tytułem „Tu się Polska zaczęła”. We współ-
pracy i z podziałem eksploatacji poszczególnych wątków z powiatem gnieźnieńskim 
(Wyspa Lednicka), miastem Gnieznem, a być może także z Kruszwicą można pokusić 
się o rozdzielenie tematów poszczególnych eventów, które tym samym wyznaczały-
by kolejne wieczory spędzane przez turystów w poszczególnych miejscach. W takim 
przedsięwzięciu podział poszczególnych „aktów” mógłby wyglądać np. następują-
co: w Poznaniu – przybycie biskupa Jordana i chrzest Mieszka I; na Wyspie Lednickiej 
(ryc. 4) – gościna Ottona III i jego wejście na ostatni etap pielgrzymiego szlaku ku Gnie-
znu; w Gnieźnie – translacja i złożenie relikwii św. Wojciecha lub/oraz koronacja Bolesła-
wa Chrobrego; a w Kruszwicy legenda o upadku Popiela i początku władania Piastów.

53 Por. w odniesieniu do Szlaku Piastowskiego: A. Mikos v. Rohrscheidt, Regionalne szlaki tema-
tyczne…, dz. cyt., s. 184 i n, 205l; w odniesieniu do miasta Poznania: A. Mikos v. Rohrscheidt, 
Atuty i słabości…, dz. cyt., s. 429.
54 Po raz pierwszy w: A. Mikos v. Rohrscheidt, Turystyka kulturowa…, dz. cyt., s. 350.
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Ten podstawowy schemat, realizowany w poszczególnych miejscach w ko-
lejnych dniach każdego tygodnia w sezonie turystycznym (np. w czwartek, piątek, 
sobotę i niedzielę), mogłyby w pozostałe dni tygodnia uzupełniać inne odpowied-
nio skomponowane elementy, które ożywiłyby np. pole bitwy w Płowcach czy jeden 
z klasztorów na Szlaku Piastowskim. Wprowadzenie takiego wspólnego programu 
może się walnie przyczynić do korzystnej zmiany zachowań turystów, skłaniając ich 
do rozciągnięcia swojej wizyty w przestrzeni Szlaku Piastowskiego na trzy, cztery lub 
więcej dni, w tym także do wykorzystania oferty noclegu w Poznaniu.

Instrumenty dla szkolnej edukacji – nowocześnie i… wspólnie

Jeśli Ostrów Tumski i jego zabytki mają stać się znaczącym ośrodkiem no-
wocześnie realizowanej turystyki szkolnej towarzyszącej programom edukacyjnym, 
konieczne będzie spełnienie trzech zasadniczych warunków. Po pierwsze, instytucje 
funkcjonujące w tej przestrzeni powinny zadbać o możliwie maksymalne dopasowa-
nie swojej oferty lekcji, warsztatów edukacyjnych, projekcji i innych pokazów oraz 
tematycznego zwiedzania do realizowanych programów edukacyjnych, aby stano-
wiły one rzeczywiście przystające i przydatne narzędzie. Wytwarzanie odpowiedniej 
grupy instrumentów edukacyjnych, ich permanentne dostosowywanie do zaintere-
sowań i preferencji poznawczych uczniów oraz opracowywanie ich ścisłych powią-
zań z blokami programowymi wydaje się potencjalnym polem współpracy raczej dla 
odpowiedzialnych za działy edukacyjne tych obiektów i metodyków szkolnych niż 
dla badaczy turystyki kulturowej. Po drugie, lista takich instrumentów wraz z obszer-
niejszym opisem, warunkami ich wykorzystania oraz danymi kontaktowymi gesto-
rów musi być zebrana, zestawiona w jednym miejscu (np. na edukacyjnym portalu 
Ostrowa Tumskiego) i stale aktualizowana. Po trzecie wreszcie – nie wystarczy cze-
kać na zainteresowanych, lecz należy ich samemu poszukać. Konieczne jest zatem 
opracowanie listy potencjalnych klientów (np. szkół, uczelni, stowarzyszeń i zespołów 
edukacyjnych) i regularne zaopatrywanie ich w informacje dotyczące dostępnej na 
Ostrowie Tumskim oferty, w tym przede wszystkim wprowadzanych zmian, mody-
fi kacji i nowości oraz zmian w warunkach jej udostępnienia, na przykład za pomocą 

Ryc. 4. Relikty palatium 
na Ostrowie Lednickim, 
fot. archwium KulTour.pl.
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wysyłanych w postaci elektronicznej gazetek i newsletterów. W sytuacji mnogości 
i różnorodności obiektów z ofertą edukacyjną zasadniczym postulatem wydaje się 
zespolenie wysiłków na rzecz jak najszerszej informacji i popularyzacji oferty za-
miast wzajemnej konkurencji, rozpraszającej środki i osłabiającej ogólny efekt. Jedna 
z instytucji (ta miejska?) powinna wziąć na siebie rolę koordynatora oferty i gestora 
wspólnej polityki informacyjnej i rzetelnie obsługiwać także pozostałe, jednocześnie 
korzystając z ich potencjału i wkładu fi nansowego we wspólne przedsięwzięcie.

Ostrów Tumski na listę UNESCO? 
Tak – w ramach Szlaku Piastowskiego!

Z punktu widzenia dbałości o docenienie rangi polskiego dziedzictwa kultu-
rowego − z jednej strony, oraz w celu zwiększenia siły przyciągania Poznania i Szlaku 
Piastowskiego jako całości − z drugiej, pilnie pożądane jest podjęcie starań o uznanie 
trzech zespołów obiektów Szlaku Piastowskiego: Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, 
Ostrowa Lednickiego oraz Wzgórza Lecha w Gnieźnie za obiekty o znaczeniu ponad-
narodowym. Takim formalnym uznaniem jest wpis na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO. Znany w całym świecie i powszechnie uznawany emblemat 
UNESCO od dawna funkcjonuje w turystyce dziedzictwa kulturowego jako sprawdzo-
na „marka” – turyści bowiem widzą miejsca nią oznaczone jako posiadające gwaran-
towaną autentyczność kulturową i jednocześnie dobry poziom turystycznego zago-
spodarowania. Uzyskanie go będzie więc ogromnym atutem promocyjnym, ponie-
waż pociągnie za sobą wpisanie tych miejsc, a wśród nich i Poznania, na listy wielu 
touroperatorów organizujących wycieczki po obiektach UNESCO w różnych krajach. 
Emblemat UNESCO, przyznany kilku miejscom powiązanym z piastowskim dziedzi-
ctwem, na trwałe wpisze zarówno te miejsca, jak i ich historyczne otoczenie na listę 
celów wypraw turystów interesujących się dziedzictwem kulturowym oraz historią 
kultur i narodów Europy. Realizacja takiego projektu wydaje się jak najbardziej realna, 
a to z kilku powodów. Po pierwsze, wspomniane obiekty spełniają dwa spośród tzw. 
kulturowych kryteriów Komitetu UNESCO. Są to: kryterium II wymagające, by obiekt 
ukazywał „znaczącą wymianę wartości, zachodzącą w danym okresie czasu lub na 
danym obszarze kulturowym świata”, oraz kryterium III domagające się, by niósł on 
„unikalne lub co najmniej wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej lub cywilizacji 
wciąż żywej bądź już nieistniejącej”. Wymienione obiekty wpisują się w te postulaty 
jako świadkowie początków ponadtysiącletniej historii polskiej państwowości (kryte-
rium III) oraz przedmioty dokonujących się w nich samych i wokół nich w kolejnych 
epokach zmian zarówno w zakresie samej architektury, jak i szerzej – przemian krajo-
brazu kulturowego (kryterium II). Po drugie: wszystkie wymienione obiekty posiadają 
status pomników historii, a tym samym spełniają krajowe kryteria do kandydowania 
na tę listę. Wreszcie, po trzecie, znane są już, w tym także z terenu Polski, przypadki 
wpisu na tę listę grupy obiektów: kościoły pokoju w Jaworze i Świdnicy (2001) czy 
kościoły drewniane południowej Małopolski (2003 – sześć obiektów).

Należy się spodziewać że ocena kandydatury przez Komitet UNESCO będzie 
brała pod uwagę nie tylko historyczne i kulturowe uzasadnienie wpisu (co nie powin-
no nastręczać większych problemów, ponieważ większość prac w tej kwestii wykona-
no przy przygotowywaniu wniosków o wpisu na listę pomników historii, a wszystkie 
obiekty były przedmiotami dogłębnych badań i posiadają bogatą literaturę) i stan 
obiektów (który jest generalnie dobry), ale także ich turystyczną dostępność oraz po-
ziom zagospodarowania, w tym atrakcyjność dla odwiedzających. O ile w tej ostat-
niej kwestii stan zdecydowanie poprawia się w Poznaniu (budowa Centrum Historii 
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Ostrowa Tumskiego, otwarcie Rezerwatu Archeologicznego na Ostrowie Tumskim), to 
wiele do życzenia pozostawia zagospodarowanie, ale i dostępność najcenniejszych 
świadectw materialnych w Gnieźnie (np. niemal zupełny brak dostępności Archiwum 
z najstarszymi dokumentami pisanymi, pochodzącymi z okresu piastowskiego) oraz 
na Ostrowie Lednickim (niska atrakcyjność ekspozycji terenowej reliktów – słabe 
oświetlenie, brak makiety multimedialnej oraz wystawy w Małym Skansenie).

Dodatkowym problemem mogą być zauważalne i stale odświeżane animozje 
pomiędzy związanymi z nauką i turystyką środowiskami Poznania i Gniezna, mające 
za swój przedmiot spór o stołeczność w okresie piastowskim. Uwieńczone sukcesem 
wspólne zabiegi o status obiektów UNESCO mogłoby ten spór ostatecznie pogrze-
bać, jednak wydaje się, że dla uzyskania tego wyróżnienia koniecznym byłyby zakoń-
czenie sporu NAJPIERW i wspólne opracowanie programu działań oraz jednogłośne 
artykułowanie i promowanie zabiegów na zewnątrz, wreszcie konsekwentna realiza-
cja na wszystkich miejscach badań, konsultacje na temat opracowań historycznych 
oraz konsekwentna realizacja wspólnie przyjętych standardów zagospodarowania 
i dostępności.

W kontekście opisanych pożądanych i aktualnie już rozważanych wspólnych 
starań o uznanie Szlaku Piastowskiego, a z nim Ostrowa Tumskiego za obiekty o po-
nadnarodowym znaczeniu historyczno-kulturowym, jako kolejny istotny postulat 
jawi się konieczność kontynuowania i wspierania dalszych badań archeologicznych 
w przestrzeni historycznego grodu poznańskiego, w tym także jego katedralnego 
członu. Prowadzone dotychczas prace przynoszą niemal każdego roku nowe, zna-
czące odkrycia. Należy zatem inwestować w nie i wspierać kierujących nimi w rozmo-
wach z właścicielami terenów i obiektów.

Kontynuacja tych badań może wzbogacić turystykę dziedzictwa kulturowego 
(a w tym przypadku chodzi przecież o dziedzictwo powiązane z narodzinami pań-
stwa!) o nowe atrakcje w postaci autentycznych miejsc, obiektów i przedmiotów, 
kolejnych świadectw historii sprzed ponad dziesięciu wieków: wydarzeń związanych 
z kształtowaniem się polskiej państwowości. Realizacja Rezerwatu Archeologicznego 
na Ostrowie Tumskim zapewnia turystyczne udostępnienie przynajmniej części relik-
tów piastowskich, które wyspa nadal kryje przed współczesnymi. Jest to na pewno 
krok w dobrym kierunku, dodatkowo wprowadza on w omawianą przestrzeń drugi 
obok Centrum Historii Ostrowa Tumskiego element nowoczesnego zagospodarowa-
nia turystycznego. Jednak – z uwagi na kluczową rolę historyczną – zapewne jesz-
cze większe znaczenie miałoby „odkrycie” miejsc wykopalisk wokół lub nawet pod 
kościołem NMP in Summo, na przykład za pomocą przeszklonych, dobrze oświetlo-
nych i widocznych z poziomu ziemi kanałów lub nawet poprowadzenie równolegle 
do wykopów i zabezpieczonych zrębów grodu oraz poszczególnych budowli, dobrze 
urządzonej trasy podziemnej, eksponującej i interpretującej odkrycia za pomocą no-
woczesnych technik.

Ostrów Tumski jako rdzeń lokalnej trasy Szlaku Piastowskiego

Tematyczne trasy (czyli lokalne szlaki) turystyczne są często spotykanym i po-
żądanym ogniwem większych systemów (np. tematycznych szlaków regionalnych czy 
o jeszcze większym zasięgu). Jako miejscowe ogniwo takiego szlaku trasa organizuje 
zwiedzanie większych zespołów obiektów i większych ośrodków, co staje się potrzeb-
ne, zawsze kiedy lokalny zestaw walorów wykracza poza pojedynczy obiekt. Podsta-
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wowe zalety trasy w kontekście szlaku kulturowego są następujące: zachowując tema-
tykę szlaku, porządkuje ona przestrzennie (a często także chronologicznie) i łączy we 
wspólną ofertę poszczególne miejsca, stwarzając tym samym turystom możliwość od-
wiedzenia ich wszystkich oraz skorzystania z rozmaitych wrażeń. Z kolei – patrząc od 
strony obiektów połączonych trasą – jej tworzenie w naturalny sposób wymusza swo-
istą inwentaryzację poszczególnych propozycji i usług oraz takie ich uporządkowanie 
– a w konsekwencji także rozłożenie akcentów oferty – by odbiorca (turysta) mógł do-
świadczyć całej ich różnorodności i na możliwie każdym miejscu skorzystał z innych 
możliwych modułów, generując tym samym także zysk dla wszystkich partnerów. 
Taka miejska propozycja, organizowana w ramach materialnego (czyli rozwiniętego 
jako produkt turystyczny i spełniającego podstawowe standardy) szlaku kulturowego, 
także powinna mieć standard trasy materialnej55, co gwarantuje jej trwałość, dostęp-
ność poszczególnych ofert oraz połączenie w jej ramach rozmaitych usług, wśród któ-
rych indywidualny turysta lub organizator wycieczki grupowej może dokonać wyboru. 
Obszernie opracowany model wzorcowej tematycznej trasy miejskiej dla Poznania 
w różnych opcjach jej organizacji został zaprezentowany w innej publikacji, do której 
w tym miejscu możemy odesłać bliżej zainteresowanych56. Ze względu na szczupłość 
miejsca, w ramach niniejszego opracowania możliwe jest jedynie wskazanie na po-
trzebę „zagospodarowania” piastowskiego dziedzictwa w Poznaniu, za pomocą trasy 
miejskiej, oraz na kilka głównych problemów, wiążących się z takim przedsięwzięciem. 
W kontekście podejmowanych w mieście w ostatnim czasie działań służących bezpo-
średnio turystyce kulturowej (takich jak rekonstrukcja części Zamku Królewskiego na 
Wzgórzu Przemysła z wystawą biografi czną i wieżą widokową, otwarcie w pomiesz-
czeniach Makiety Dawnego Poznania drugiego obiektu multimedialnego – Makiety 
Grodu Poznańskiego, urządzenie wystawy stałej „Tu się Polska zaczęła” w Muzeum 
Archeologicznym) stworzenie lokalnej tematycznej „trasy piastowskiej” wydaje się już 
nie tylko ze wszech miar pożądane, ale już znacznie łatwiejsze niż przed niewielu jesz-
cze laty. Wizualnie propozycję takiej trasy ilustruje rycina 5.

Ponieważ lokalizacja wątków piastowskich w stolicy Wielkopolski wykracza 
daleko poza teren Ostrowa Tumskiego, obok znajdujących się tu reliktów i obiektów 
(archikatedry, kościoła NMP in Summo, Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, Rezerwa-
tu Archeologicznego, Muzeum Archidiecezjalnego) trasa powinna objąć także Zamek 
Królewski na Wzgórzu Przemysła, Muzeum Archeologiczne, Makietę Grodu Poznań-
skiego i najstarsze chronologicznie fragmenty wystawy o historii miasta w ratuszu. 
Ponieważ to właśnie na terenie dawnego grodu występuje największa koncentracja 
„obiektów piastowskich” i tutaj funkcjonują potencjalnie zdolne do tego instytucje, 
organizacja takiego przedsięwzięcia powinna mieć tu swój punkt ciężkości. Nowo-
czesna i zgodna ze standardami dzisiejszej turystyki, a przez to atrakcyjna i przycią-
gająca liczne grono zwiedzających wystawa tematyczna w ramach Centrum Historii 
Ostrowa Tumskiego mogłaby być punktem ogniskującym (w wypadku początku na 
Komandorii) lub nawet punktem wyjścia takiej całodniowej oferty dla zainteresowa-
nych, których trasa, zaczynając się od kościoła św. Jana Jerozolimskiego, przeprowadzi 
przez ten obiekt, potem przez rezerwat i katedrę, wprowadzi do wybranych wystaw 

55 Szerzej o trasach miejskich, w tym ich znaczeniu we współczesnej turystyce, funkcjach w ra-
mach miejskiej oferty oraz standardach zapewniających „materialny” status trasy, por. A. Mikos 
v. Rohrscheidt, Nowoczesne trasy miejskie jako forma prezentacji historii i kultury oraz oferta tury-
styczna, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka. Wspólnie zyskać!, Łódź 2009, s. 95–126.
56 Por. A. Mikos v. Rohrscheidt, Klasyczne i nowoczesne formy zorganizowanego zwiedzania mia-
sta, [w:] Obcy w Poznaniu…, dz. cyt., s. 139–183. Zamieszczony tam (s. 162–178) wzorcowy opis 
trasy materialnej o tematyce religijnej („Święty Poznań”) ma swój punkt wyjścia także na Ostro-
wie Tumskim.

Poznański Ostrów Tumski na „nowym” Szlaku Piastowskim
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Ryc. 5. Schemat 
proponowanej trasy 
„Piastowski Poznań”, lokalnej 
oferty Szlaku Piastowskiego, 
oprac. własne na podstawie 
30 sposobów na Poznań, s. 57.

Kościół św. Jana Jerozolimskiego
Centrum Historii Ostrowa Tumskiego
Rezerwat Archeologiczny
Muzeum Archidiecezjalne
Katedra pw. Św. Ap. Piotra i Pawła
Kościół NMP i palatium
Kościół podominikański
Ratusz (wystawa o wczesnych dziejach miasta)
Muzeum Archeologiczne
Makieta Grodu Poznańskiego
Wzgórze Przemysła, zamek z wieżą

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Muzeum Archidiecezjalnego (przy czym warto przy okazji tego obiektu przemyśleć 
nawet zorganizowanie odrębnej spójnej z nią tematycznie ekspozycji) i następnie po-
prowadzi do Starego Miasta, ku Muzeum Archeologicznemu, ratuszowi, makiecie gro-
du (choć warto byłoby rozważyć jej nową lokalizację na Ostrowie Tumskim) i wreszcie 
Zamkowi Królewskiemu, którego biografi czna ekspozycja poświęcona wielkopolskim 
Piastom i wieża widokowa z panoramą Poznania stanowiłyby jej ostatni element. Trasa 
i funkcjonujące w jej ramach atrakcje byłyby w stanie zatrzymać wielu z nich na nocleg 
w Poznaniu (co decyduje o skali zysków z turystyki!). Przygotowane specjalnie dla trasy 
zestawy propozycji mikroeventów (jak prezentacje, pokazy, fi lmy, warsztaty) oraz sce-
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nariusze jej zwiedzania (także fabularyzowanego i w konwencji gry miejskiej) uczynią 
z niej jeden z najbardziej atrakcyjnych produktów miasta i szlaku. Jej funkcjonowanie 
w oczywisty sposób poskutkuje także mocniejszym wpisaniem Poznania w przestrzeń 
i ofertę Szlaku Piastowskiego z jednej strony i głębszym zrozumieniem dla jego kluczo-
wej roli w tym systemie przez turystów – i samych poznaniaków – z drugiej.

Ostrów Tumski jako ośrodek nowoczesnego przewodnictwa 
turystycznego

Pod tym pojęciem mamy na myśli nie tylko organizację wygodnych dla tury-
stów form zwiedzania, realizowanych np. z użyciem turystycznej kolejki elektrycznej 
lub z wykorzystaniem aparatury audioguide, pobieranej w dowolnym punkcie na Os-
trowie Tumskim. Zorganizowane grupy zwiedzające Szlak Piastowski lub samo tylko 
miasto Poznań mogłyby skorzystać w tym miejscu z nowoczesnych ofert, określanych 
fachowo jako zwiedzanie fabularyzowane i gra miejska.

Zwiedzanie fabularyzowane57 to spacer historyczny lub tematyczny po mieście 
z zaplanowanym scenariuszem (fabułą) obejmującą prezentację scen historycznych 
lub innych typowych dla tematyki zwiedzania oraz spotkania uczestników z odgry-
wanymi przez przewodnika i/lub innych aktorów historycznymi bohaterami histo-
rii miejsca lub postaciami kluczowymi dla tematyki. Scenariusz zwiedzania może 
uwzględniać aktywność fabularyzacyjną samych uczestników, animowaną przez 
jego realizatorów. Poznański Ostrów Tumski nadaje się do realizacji takiego typu 
zwiedzania z kilku powodów. Po pierwsze, z uwagi na swoje walory tematyczne: jest 
autentycznym miejscem dla lokalizacji wielu interesujących wątków (chrzest państwa 
Polan, wydarzenia z okresu panowania pierwszych dwóch historycznych władców, 
legendy o piastowskich konotacjach). Po drugie, posiada istotne walory przestrzenne, 
ułatwiające takie zwiedzanie i tworzące dla niego właściwie środowisko: znikomy ruch 
samochodowy, znaczna wolna przestrzeń, niski poziom hałasu, otoczenie historycz-
nych budowli. Wreszcie istnieje tutaj potencjalne zaplecze organizacyjne: działa lub 
wkrótce podejmie działanie kilka instytucji mogących zająć się organizacją takiego 
zwiedzania oraz udostępnić swoje pomieszczenie dla przechowywania kostiumów 
historycznych i dla realizacji wielu scen (Muzeum Archidiecezjalne, Centrum Historii 
Ostrowa Tumskiego, Rezerwat Archeologiczny). Organizację takiego zwiedzania na 
zamówienie lub realizowanego cyklicznie w ramach oferty Szlaku Piastowskiego albo 
miejskiej oferty dla turystów (np. w każdy dzień weekendu z sezonie turystycznym 
o wyznaczonej godzinie) mógłby zagwarantować jeden z prywatnych poznańskich 
operatorów usług przewodnickich, np. posiadające niemałe doświadczenie w tym za-
kresie biuro KulTour.pl.

Z kolei gra miejska58 to forma zwiedzania wykorzystywana przez turystów prefe-
rujących własną aktywność, stosowana także podczas większych imprez grupowych 
oraz w ramach turystyki motywacyjnej. Jest wyraźnie ukierunkowana na samodziel-
ne odkrywanie przestrzeni (w tym przypadku: historycznej przestrzeni miejskiej) 
połączone z rozrywką i wyraźnie występującym elementem konkurencji. Najczęściej 

57 Por. A. Mikos v. Rohrscheidt, Sylabus miejsc czyli jak atrakcyjnie pokazać miasto współczes-
nemu turyście kulturowemu, [w:] Z. Kruczek (red.), Piloci i przewodnicy na styku kultur, Kraków 
2011, s. 104.
58 Szerzej: tamże, s. 107–109.
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uczestnicy rozpoczynają ją od pobrania karty startowej, po czym wędrują po trasie 
zgodnej z zawartymi w niej wskazówkami, rozwiązując w trakcie przemieszczania się 
zagadki, odnajdując poszczególne miejsca, przedmioty lub osoby, uzupełniając hasła. 
W grze zwycięża zespół lub osoba, która najszybciej dostarczy wypełnioną popraw-
nie kartę startową lub rozwikła tytułowy problem. Ostrów Tumski jest przestrzenią, 
w której, w oparciu o rzeczywiste wątki tematyczne i/lub znanych bohaterów oraz 
wydarzenia, można zlokalizować wiele scenariuszy, przy czym limit wyznaczają tu 
tylko granice inwencji pomysłodawców gier. Także opracowanie wielu programów 
gier miejskich i ich realizacja – zarówno w postaci rozwiniętej, przeprowadzanej 
z udziałem zespołu łączników i/lub przewodników cyklicznie (np. kilka razy do roku 
na zlecenie koordynatora Szlaku lub miasta albo na każdorazowe zamówienie zorga-
nizowanych grup), jak i indywidualnej, realizowanej przez pojedynczych nawet tu-
rystów – nie nastręczałyby żadnych problemów w Poznaniu, który dzięki pasji kilku 
ludzi przez ostatnie dziesięciolecie stał się niekwestionowanym krajowym liderem 
w zakresie turystycznych gier miejskich59. Natomiast wspomniane instytucje mogły-
by być miejscami poboru kart gry lub startu bardziej skomplikowanych scenariuszy. 
Takie karty byłyby zdawane (i ewaluacja wyników dokonywana) albo w innej instytu-
cji – jeśli gra rozgrywałaby się tylko w przestrzeni Ostrowa Tumskiego, albo w jednym 
z punktów informacji turystycznej miasta – jeśli tylko zaczynałaby się tutaj, wykracza-
jąc poza obszar historycznego grodu.

Podsumowanie

Przedstawiony historyczny zarys funkcjonowania poznańskiego Ostrowa Tum-
skiego w ramach Szlaku Piastowskiego oraz krytyczny przegląd walorów tego miejsca 
w ich relacji do zainteresowań licznych form turystyki kulturowej pozwalają potwier-
dzić, jako bezsprzeczny fakt, powszechnie dotąd podzielane przekonanie, że zespół 
dawnego grodu poznańskiego od początku miał i nadal posiada w przestrzeni tego 
Szlaku pozycję kluczową. Tym samym trudno sobie wyobrazić systematyczne i przy-
noszące pełne doświadczenie turystyczne zwiedzanie Szlaku z pominięciem tego 
miejsca. Z kolei realizacja przynajmniej większej części z postulatów odnoszących się 
do dalszych przedsięwzięć służących korekcie, modernizacji i rozbudowie lokalnej 
oferty turystycznej oraz jej ściślejszego powiązania z ofertą Szlaku jako całości może 
przyczynić się do skokowego wzrostu ruchu turystycznego zarówno w Poznaniu, jak 
i na jednym z najstarszych polskich szlaków kulturowych.

59 Głównym autorem tego sukcesu jest poznańska fi rma zajmująca się profesjonalnie 
programowaniem i organizacją gier miejskich „gramiejska.pl”. Por. jej portal internetowy 
www.gramiejska.pl.
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