
   

Poznañska Bazylika Archikatedralna, po³o¿ona na wyspie zwanej 

Ostrów Tumski w Poznaniu, otoczonej korytem Warty i Cybiny, siêga 

samych pocz¹tków chrzeœcijañstwa w Polsce, II po³owy X wieku.

Na 72 miejscu obecnej katedry gotyckiej, zbudowano w roku 968 

pierwszy koœció³ katedralny p.w. œw. Piotra, murowany z okrzesków 

martwicy ³¹kowej i granitu, tynkowany, d³. oko³o 48 metrów. Badania 

archeologiczne przeprowadzone w 1946 roku ods³oni³y liczne fragmenty 

pierwotnej katedry poznañskiej, co pozwala ustaliæ, i¿ wzniesiona zosta³a 

jako bazylika trójnawowa z prezbiterium zamkniêtym absyd¹, z zachodnim 

masywem wie¿owym, mieszcz¹cym dwudzieln¹ emporê, wspart¹ na okr¹g³ym filarze. Posiada³a atrium, w 

którym odkryto relikty p³yty z zaprawy wapiennej, tzw. misy chrzcielnej i krypty grobowe, 

identyfikowane przez badaczy jako prawdopodobne groby monarsze: ksiêcia Mieszka I i króla 

Boles³awa Chrobrego. Odkryte relikty archeologiczne zabezpieczone metod¹ elektropetryfikacji mo¿na 

ogl¹daæ w kryptach (wybudowanych w latach 1950-1955 i odrestaurowanych w roku 1997).

Po zniszczeniu preromañskiej œwi¹tyni (w latach 1034-1038), powstaje nowy koœció³ katedralny, 

murowany z kostki granitowej, z detalem architektonicznym z piaskowca i granitu, pokrywaj¹cy siê w 

znacznej mierze z fundamentami pierwszej katedry. Odkryte liczne elementy tej budowli romañskiej z II 

po³owy XI wieku œwiadcz¹ o wysokiej kulturze jej inwestorów i budowniczych.

Katedra romañska, przebudowana w XIII wieku, zast¹piona zosta³a gotyck¹, wzniesion¹ w XIV i XV 

wieku. By³a to budowla okaza³a, z nowym prezbiterium z piêkn¹ galeri¹ tryforyjn¹, ambitem i wieñcem 

kaplic. Strawi³ j¹ po¿ar w roku 1622, zostawiaj¹c nagie mury œwi¹tyni z przepalonymi sklepieniami.

Po po¿arze w roku 1772 katedra otrzyma³a nowy wystrój wnêtrza i elewacjê w stylu neoklasycznym, 

dzie³o architekta Efraima Schroegera, przebudowan¹ nastêpnie przez Solariego w koñcu XVIII wieku i tak 

przetrwa³a do drugiej wojny œwiatowej.

Ostatni po¿ar katedry 15 lutego 1945 roku 22, powsta³y podczas prowadzonych walk o Ostrów 

Tumski zniszczy³ j¹ w 65%. Ocala³ jedynie wieniec kaplic, czêœciowo uszkodzonych. Zniszczenie œwi¹tyni i 

podjête prace przy odbudowie katedry ods³oni³y jej gotycki elementy, co przemówi³o za tym, by podj¹æ 

szczêœliw¹ decyzjê regotyzacji katedry.

G³ówny trzon odbudowanej katedry zachowa³ wszystkie cechy gotyckiej budowli z I po³owy XV 

wieku: frontow¹ œcianê z nowym szczytem i dwie wie¿e z masywnymi skarpami, zakoñczone odtworzonymi 

póŸnobarokowymi zwieñczeniami i he³mami z roku 1729, pokrytymi blach¹ miedzian¹. W wie¿y 

po³udniowej miêdzy skarpami zachowa³ siê znaczny fragment muru romañskiego, na którego 

fundamentach stanê³a póŸniejsza katedra gotycka. W odkrytym w czasie odbudowy wysokim oknie na 

œcianie szczytowej zachowa³a siê oryginalna rozeta gotycka, któr¹ obecnie wraz z ca³ym oknem wype³nia 

witra¿ - dzie³o prof. Taranczewskiego. Pod oknem znajduje siê portal gotycki ozdobiony pasmami kostek 

glazurowych i nieglazurowych, u³o¿onych na przemian, z br¹zow¹ bram¹ z przedstawieniami z ¿ycia œw. 

Piotra (widoczne z zewn¹trz) i œw. Paw³a (od wewn¹trz katedry), wykonany w latach 1976-1980.

Boczne elewacje œwi¹tyni stanowi¹ wysokie œciany nawy g³ównej i prezbiterium ze stromym dachem 

krytym miedzi¹, z gotyckimi oknami o g³êbokim rozglifieniu, zamkniêtym dwiema wie¿ami frontowymi od 

zachodu i uwieñczonymi trzema barokowymi wie¿yczkami - latarniami od strony wschodniej. Nad p³askim 

dachem naw bocznych widoczne s¹ od strony po³udniowej i pó³nocnej rzadkie w polskim budownictwie 
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koœcielnym ³uki przyporowe. Ni¿ej drugi dach pokrywa wszystkie kaplice, otaczaj¹ce wieñcem nawy 

boczne i ambit koœcio³a, które odbudowano w stylu barokowym (z wyj¹tkiem Z³otej Kaplicy).

Nawa g³ówna wraz z prezbiterium, ambitem i Z³ot¹ Kaplic¹ o d³ugoœci 72 metrów i 36 metrów 

szerokoœci z bocznymi nawami i kaplicami), posiada œciany wylicowane ceg³¹ gotyck¹ z pozosta³oœci¹ 

ciosów z piaskowca, które zachowa³y siê prawdopodobnie z katedry romañskiej (dwa pierwsze filary od 

strony pó³nocnej). Œciany nawy wi¹¿e zrekonstruowane sklepienie gwiaŸdziste. Prezbiterium wzbogaca i 

wyró¿nia a¿urowy wieniec tzw. „tryforium", motyw otwartych arkad o trzech w¹skich oknach, za którymi 

wzd³u¿ œcian biegnie galeryjka. Okna w prezbiterium wype³niaj¹ witra¿e z wizerunkiem N. Maryi Panny, 

Matki Koœcio³a, Patronów bazyliki archikatedralnej oraz sceny zwi¹zane z dziejami Polski i miasta 

Poznania.

Prawdziwym klejnotem katedry jest wielki o³tarz - poliptyk, dzie³o wybitnych mistrzów œl¹skich z 

prze³omu XIV-XV wieku, pochodz¹cy prawdopodobnie z warsztatu wroc³awskiego. O³tarz g³ówny 

pochodzi z koœcio³a farnego z Góry Œl¹skiej i przedstawia w centrum Matkê Bosk¹ w otoczeniu œw. 

Katarzyny i œw. Barbary oraz 12 innych œwiêtych niewiast. Na zewnêtrznych skrzyd³ach o³tarza jest osiem 

obrazów ukazuj¹cych Mêkê Pañsk¹. Pod g³ówn¹ wnêk¹ o³tarza jest predella, gdzie umieszczono postacie 

Chrystusa i dwunastu aposto³ów podczas Wieczerzy Pañskiej. Wyposa¿enia w nawie g³ównej dope³niaj¹ 

wybitne dzie³a baroku: ambona z 1720 roku i chrzcielnica, a tak¿e gotyckie stalle w prezbiterium. W 

posadzce nawy g³ównej z okazji Wielkiego Jubileuszu Chrzeœcijañstwa Roku 2000 wmurowano p³ytê z 

br¹zu upamiêtniaj¹c¹ Biskupa Jordana - pierwszego biskupa Polski .

Kaplice katedry:

! Kaplica œw. Marcina - otwiera wieniec 12 kaplic katedry. Na wprost wejœcia do kaplicy  znajduje siê 

pomnik arcybiskupa Walentego Dymka - dzie³o Czes³awa WoŸniaka z roku 1964. W kaplicy 

znajduje siê cenne dzie³o Krzysztofa Boguszewskiego obraz œw. Marcina z roku 1628. Naprzeciw 

o³tarza grobowiec renesansowy biskupa Wawrzyñca Goœlickiego, zas³u¿onego dla Koœcio³a i 

Ojczyzny.

! Kaplica œw. Józefa - mieœci pomnik kardyna³a Mieczys³awa Ledóchowskiego, wiêzionego za obronê 

praw Koœcio³a w dobie „Kulturkampfu" (dzie³o W³adys³awa Marcinkowskiego z roku 1903) oraz 

drugi pomnik na œcianie pó³nocnej, poœwiêcony ofiarom II wojny œwiatowej - „kap³anom i wiernym 

niez³omnym w mi³oœci Boga i Ojczyzny, a¿ do œmierci mêczeñskiej w obozach koncentracyjnych" 

(dzie³o Kazimierza Bieñkowskiego

! Kaplica œw. Cecylii - posiada o³tarz z obrazem œwiêtej, bêd¹cy dzie³em Jana Franciszka Barbieriegi, 

zwanego Guercino z roku 1600. Naprzeciw o³tarza barokowy nagrobek z roku 1652 Zygmunta 

Raczyñskiego i Jana Wêglikowskiego. Pod oknem znajduje siê jeden z pierwszych nagrobków 

renesansowych w Polsce, biskupa Sebastiana Branickiego. Nad nagrobkiem tablica br¹zowa z 

popiersiem arcybiskupa Teofila Wolickiego, zas³u¿onego 

oko³o powstania Z³otej Kaplicy.

! Kaplica œw. Franciszka Ksawerego - w o³tarzu znajduje siê obraz Matki Boskiej w oryginalnej ramie 

renesansowej zdobionej medalionami wyobra¿aj¹cymi tajemnice ró¿añcowe - dzie³o z XV wieku. 

Naprzeciw o³tarza póŸnorenesansowy nagrobek biskupa £ukasza Koœcieleckiego z pocz¹tku XVII 
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wieku. Pod oknem znajduje siê pomnik ze spi¿u kardyna³a Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa 

Polski, zmar³ego w roku 1948 - dzie³o Józefa Stasiñskiego. Poza kaplic¹ na œcianie bocznej nawy 

znajduje siê wmurowana p³yta nagrobna kantora poznañskiego Wawrzyñca Kierskiego z napisem: 

„by³ dla ubogich ³askawym, dla wielu mi³ym, nikomu nie uprzykrzony".

! Kaplica Najœwiêtszego Sakramentu - do tej kaplicy prowadz¹ dwa wejœcia ozdobione kutymi kratami 

z XVIII wieku. W o³tarzu barokowym znajduje siê ³askami s³yn¹cy Krucyfiks, przeniesiony z dawnej 

bramy miejskiej zwanej Wroc³awsk¹. Naprzeciw o³tarza grobowiec renesansowy zas³u¿onej dla 

Wielkopolski rodziny Górków - dzie³o Hieronima Canavesiego z roku 1574. Pod oknami kaplicy s¹ 

trzy nagrobki barakowe: braci Tolibowskich, biskupa Wojciecha i dziekana kapitu³y poznañskiej 

Ludwika Miko³aja Zalaszowskiego, rektora Akademii Lubrañskiego w Poznaniu. Przed zakrystia 

pra³ack¹, Z³ota Kaplic¹ i kaplic¹ Serca Jezusowego znajduj¹ siê trzy piêciok¹tne wie¿yczki 

ambitowe, tzw. latarnie, otwarte a¿ do górnego ich sklepienia. Stanowi¹ one bogate Ÿród³o œwiat³a 

dla mrocznego ambitu. Przy zakrystii pra³ackiej znajduje siê nagrobek kanonika Micha³a 

S³awiñskiego z XVII wieku. Za nim tu¿ przed wejœciem do Z³otej Kaplicy, renesansowy grobowiec 

biskupa Benedykta Izdbieñskiego z XVI wieku - dzie³o Jana Micha³owicza z Urzêdowa, zwanego 

„polskim Praksytelesem". Nad zakrystiami znajduj¹ siê portrety trumienne kanoników poznañskich, 

typowe dla wieku XVII i XVIII w Wielkopolsce.

! Zakrystia pra³acka

! Zakrystia Klerycka - za zakrysti¹ kleryck¹ id¹c w stronê Z³otej kaplicy po lewej stornie widzimy 

nagrobek ks. Biskupa Benedykta Izdbieñskiego ( 1546-1553 ) . Nieco wy¿ej umieszczona 

zosta³a w roku 2002 p³yta epitafijna przypominaj¹ca œredniowieczn¹ tumbe Boles³awa 

Chrobrego . Naprzeciw Z³otej Kaplicy mo¿emy ogl¹daæ odnowiony nagrobek Biskupa 

Adama Nowodworskiego ( 1630-1634 ) 

! Królewska Kaplica - zwana Z³ot¹ - wielokrotnie przebudowywana, obecna formê stylu bizantyjskiego 

otrzyma³a w latach 1836-1837 wed³ug architekta F. M. Lanziego, urz¹dzona jako Mauzoleum 

Królewskie pierwszych w³adców Polski. W o³tarzu znajduje siê mozaikowy obraz Wniebowziêcia 

Najœwiêtszej Maryi Panny - kopia Tycjana. Po prawej stronie znajduje siê sarkofag ze szcz¹tkami 

ksiêcia Mieszka I i króla Boles³awa Chrobrego. Powy¿ej obraz Edwarda Brzozowskiego z napisem: 

Boles³aw Chrobry i Otton III u grobu œw. Wojciecha. Naprzeciw sarkofagu jest pomnik obydwu 

w³adców wykonany ze spi¿u przez Chrystiana Raucha na polecenie Edwarda Raczyñskiego i 

ustawiony w kaplicy w 1841 roku. Powy¿ej ogl¹daæ mo¿emy obraz Januarego Suchodolskiego 

przedstawiaj¹cy Mieszka I krusz¹cego ba³wany. Poœrodku sklepienia postaæ Boga Ojca, u nasady 

sklepienia wieniec polskich œwiêtych. Na samym gzymsie znajdujemy herby najstarszych rodów 

polskich oraz herby kapitu³ polskich nad kapitelami, piêkna Z³otej Kaplicy dope³nia mozaikowa 

posadzka, dzie³o Salandriego z Wenecji. 

Wychodz¹c ze Z³otej Kaplicy widzimy naprzeciw wejœcia du¿y renesansowy nagrobek biskupa 

Adama Nowodworskiego z XVII wieku. 

! Kaplica Matki Boskiej Czêstochowskiej i Œw. Stanis³awa Kostki - w o³tarzu znajduje siê obraz 

bêd¹cy wierna kopia wizerunku Matki Boskiej Jasnogórskiej - dzie³o L. Torwirta z roku 1962. 
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Naprzeciw o³tarza pomnik ksiêdza Jana KoŸmiana - dzie³o O. Sosnowskiego z roku 1880, na 

œcianie miedzy oknami nagrobek biskupa Karola Poniñskiego, pod oknami nagrobki renesansowe 

Powodowskich i kanonika Jakuba Pr¹dzewskiego. Na bocznej œcianie nawy miedzy kaplic¹ M. B. 

Czêstochowskiej, a kaplica Serca Jezusowego wmurowano najstarszy zachowany nagrobek 

katedry znaleziony w fundamentach podczas ostatnim prac konserwatorskich. Przedstawia on 

zmar³ego w 1383 roku Teodoryka (Dytko) Pradela, dziekana kapitu³y poznañskiej.

! Kaplica Serca Jezusowego - do kaplicy prowadzi brama spi¿owa wykonana w Monasterze i 

podarowana katedrze przez arcybiskupa Floriana Stablewskiego. Kaplica dawniej nosi³a nazwê 

Œwiêtego Ducha i œwiêtych Aposto³ów, s³u¿y³a za kapitularz na uroczyste posiedzenia. Odnowi³ ja w 

1905 i poœwiêci³ czci Serca Jezusowego arcybiskup Florian Stablewski. W o³tarzu marmurowym 

znajduje siê obraz Chrystusa ukazuj¹cego swoje serce z klêcz¹cym u stóp pielgrzymem - dzie³o 

Piotra Stachiewicza. Naprzeciw o³tarza po stronie zachodniej widzimy pomnik arcybiskupa Floriana 

Stablewskiego - dzie³o W³adys³awa Marcinkowskiego. Kaplice zdobi¹ bogate stiuki oraz freski 

Boles³awa £aszczyñskiego, przedstawiaj¹ce: Pana Jezusa uzdrawiaj¹cego niewidomego i 

Chrystusa zstêpuj¹cego do otch³ani. Na filarze przeœwitu prezbiterium odkryto fragment fresku 

przedstawiaj¹cego œw. Annê Samotrzeci¹ z wieku XVI. Podobnie cenne malowid³a odkryto po 

drugiej stronie nawy bocznej i w obu pod³uczach arkad prowadz¹cych do nastêpnej kaplicy 

przedstawiaj¹ce popiersia aposto³ów.

! Kaplica Matki Boskiej i Œwiêtych Anio³ów - ufundowana przez biskupa Andrzeja Szo³drskiego. W 

kaplicy znajduje siê o³tarz barokowy z obrazem „Niebieskie Jeruzalem" - dzie³o Krzysztofa 

Boguszewskiego. Naprzeciw pomnik biskupa Andrzeja Szo³drskiego, hojnego odnowiciela katedry 

zniszczonej po¿arem. Miedzy oknami nagrobek Zygmunta Cieleskiego, proboszcza kapitu³y. Na 

sklepieniu wspó³czesna polichromia z roku 1960. Kaplice zamykaj¹ barokowe kute kraty z herbem 

Szo³drskich. Przed stopniami prowadz¹cymi do kaplicy znajduje siê zejœcie do krypty arcybiskupów 

poznañskich. 

! Kaplica Œwiêtej Trójcy - w kaplicy tej znajdujemy piêkny barokowy o³tarz oraz grobowiec biskupa 

Adama Konarskiego projektu Jana Chrzciciela Quadro, wykonany przez Canavesiego. 

! Kaplica œ. Jana Kantego - posiada w o³tarzu obraz œw. Jana Kantego - dzie³o Jana G³adysza z roku 

1830, przedstawionego w profesorskim stroju uniwersytetu jagielloñskiego. Na œcianie pod oknem 

p³yta nagrobna z czerwonego marmuru, przedstawiaj¹ca biskupa Andrzeja Czarnkowskiego z XVI 

wieku. Naprzeciw o³tarza pomnik arcybiskupa Marcina Dunina, wykonany przez rzeŸbiarza 

Andrzeja Friedricha ze Strasburga. 

! Wejœcie boczne do katedry 

! Kaplica Œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika - tzw. królewska. W o³tarzu znajduje siê obraz 

przedstawiaj¹cy œw. Stanis³awa Biskupa i œw. Jana Chrzciciela z wskrzeszonym Piotrowinem - 

dzie³o M. Bacciarellego. Kaplice zbudowa³ w XII wieku Przemys³ II i przeznaczy³ na mauzoleum dla 

swojej ¿ony Rychezy, któr¹ pochowano w tej kaplicy w 1293 roku, w 3 lata póŸniej pochowano króla 

Przemys³a II. Z racji 700-lecia koronacji Przemys³a II na króla Polski w 1995 z inicjatywy 
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Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddzia³ w Poznaniu - przeprowadzono generalny remont 

kaplicy. W oknie zamontowano nowy witra¿ autorstwa prof. Jana Gawrona. Na zachodniej œcianie 

kaplicy osadzono potê¿n¹ p³ytê epitafijn¹ wa¿¹c¹ ok. 3200 kg, wykonan¹ wed³ug projektu prof. 

Mariana Koniecznego. Ta monumentalna p³askorzeŸba przedstawia w centralnej czêœci Przemys³a 

II króla Polski, w towarzystwie ojca Przemys³a I i ¿ony Rychezy.

Pod chórem organowym po obu stronach œcian wmurowano renesansowe nagrobki rodziny 

Przec³awskich.

Katedra posiada ponadto piêæ gotyckich i wczesnorenesansowych p³yt nagrobnych wykonanych 

ze spi¿u. Pochodz¹ one ze znanego niegdyœ norymberskiego warsztatu Hermana i Piotra Vischerów. 

Dawnej p³yty te le¿a³y w posadzce koœcio³a i zamyka³y wejœcia do grobowców. Dlatego dziœ nosz¹ œlady 

zniszczeñ. W 1826 roku wyjêto je z posadzki, aby zapobiec dalszemu zniszczeniu i wmurowano je w filary i 

œciany kaplic. W czasie wojny wszystkie zosta³y zrabowane i wywiezione. W 1993 roku wróci³y na swe 

dawne miejsce do katedry poznañskiej - P³yta biskupa poznañskiego Andrzeja z Bnina (zm. 1479 r.) - 

Wizerunek biskupa Uriela Górki (zm. 1498 r.) - P³yta rycerza w zbroi s³awi £ukasza Górkê (zm. 1475 r.) - 

P³yta Kanonika Andrzeja Grodzickiego (zm. 1550 r.) i P³yta kanonika Bernarda Lubrañskiego (zm. 1499 r.).

Podziemia Katedry Poznañskiej zapraszaj¹ - mo¿na tam zobaczyæ fragmenty katedry preromañskiej i 

romañskiej, a tak¿e relikty grobowców - najprawdopodobniej grobowce pierwszych w³adców Polski 

Mieszka I i króla Boles³awa Chrobrego, jak równie¿ relikty misy chrzcielnej pochodz¹cej z X wieku, 

w której móg³ przyj¹æ chrzest pierwszy W³adca Polski wraz z poddanymi. Warto przejœæ do drugiej 

krypty, w której znajduje siê wystawa lapidaryjna reliktów ró¿nych p³yt i kamieni wydobytych podczas prac 

archeologicznych prowadzonych podczas odbudowy katedry po II wojnie œwiatowej 1946-1956. z drugiej 

krypty mo¿na przejœæ do krypty, w której spoczywaj¹ doczesne szcz¹tki arcybiskupów poznañskich. 

Wchodz¹c do podziemi katedry trzeba zatrzymaæ siê w wie¿y pó³nocnej, gdzie rozwieszone s¹ plansze 

autorstwa prof. Zofii Kurnatowskiej informuj¹ce o bogatych dziejach katedry i Ostrowa Tumskiego.

Najstarsza w Polsce katedra jest milenijnym pomnikiem kultury chrzeœcijañskiej, nazwana 

przez papie¿a Jana XXIII w dokumencie podnosz¹cym j¹ do godnoœci Bazyliki Mniejszej - „Ozdoba 

Poznania". W czerwcu 1983 roku goœci³a w swoich murach nastêpcê œw. Piotra - Ojca œwiêtego Jana 

Paw³a II, który powiedzia³: „Zdajê sobie sprawê, ¿e miejsce, na którym stojê, odegra³o podstawow¹ 

rolê nie tylko w historii chrzeœcijañstwa, ale tak¿e w historii pañstwa i kultury polskiej".

Muzyka wielog³osowa w katedrze poznañskiej wykonywana by³a ju¿ w XV wieku. Najwiêkszy 

rozkwit osi¹gnê³a muzyka polifoniczna w wieku XVI. Do tych tradycji nawi¹za³ w roku 1881 ks. Józef 

Su¿yñski, zak³adaj¹c w katedrze chór ch³opiêco-mêski. Znakomity rozwój chóru przypada na czas, gdy w 

1914 roku jego kierownikiem zosta³ ks. Wac³aw Gieburowski. Tradycjê zespo³u ch³opiêco-mêskiego, poza 

murami zamkniêtej a nastêpnie zniszczonej katedry, kontynuowa³ Stefan Stuligrosz.

Dyrygentem chóru w latach 1960-1970 by³ ks. Marcin Karpiñski, jego nastêpc¹ w latach 1970-1972 

by³ ks. Zbigniew, Stêpczyñski. Od 1972 roku przez prawie 20 lat Poznañski Chór Katedralny Prowadzi³ ks. 

Zdzis³aw Bernat..

Chór Katedralny jest przede wszystkim zespo³em liturgicznym: œpiewa w czasie g³ównych 

nabo¿eñstw katedralnych. Propaguje tak¿e najwybitniejsze dzie³a polskiej i œwiatowej literatury chóralnej 
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podczas licznych koncertów w kraju i zagranic¹.

Od roku 1991 funkcjê dyrygenta i kierownika artystycznego pe³ni ks. Szymon Daszkiewicz. 
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