
   

Wed³ug tezy, nie¿yj¹cego wybitnego polskiego muzykologa,  Ks. 

Prof. Hieronima Feichta, muzyka koœcielna zaczyna³a siê tam, gdzie 

powstawa³y warunki do jej wykonywania. Je¿eli powstaje biskupstwo, 

katedra biskupia albo zostaje erygowany klasztor, to tym samym mo¿na 

przyj¹æ, ¿e rozpoczyna siê sprawowanie s³u¿by Bo¿ej ze œpiewem. St¹d 

te¿ mo¿na przypuszczaæ, ¿e razem z D¹brówk¹, a byæ mo¿e z biskupem 

Jordanem z Rzymu do Poznania przyby³ poczet duchownych, którzy w 

pierwotnej Mieszkowej bazylice rozpoczêli s³u¿bê Bo¿¹ ze œpiewem. 

Niestety, pierwsze wieki istnienia biskupstwa poznañskiego - pod tym 

wzglêdem - okrywa pewien mrok z powodu braku przekazów. Z dalszych natomiast wieków  mamy tych 

przekazów  ju¿ znacznie wiêcej. Stwierdzamy ogromny rozwój muzyki koœcielnej pocz¹wszy ju¿ od XV w.

Mówi siê, ¿e historia - to jest pewien zestaw faktów, ale historiê tworz¹ przede wszystkim ludzie. 

Dlatego te¿ o ludziach tych czasów nale¿y parê s³ów napisaæ.

S¹ to przede wszystkim biskupi poznañscy, którzy przez stulecia zabiegali, troszczyli siê o to , by  

s³u¿ba Bo¿a w Katedrze by³a jak najbardziej okaza³a, ozdobiona œpiewem. Wspomnieæ trzeba biskupa 

Wojciecha Jastrzêbca, a jest to sam pocz¹tek wieku XV, który w 1403 r., powo³a³ do ¿ycia Kolegium 

Mansjonarzy Najœwiêtszej Maryi Panny, zobowi¹zuj¹c je do codziennego œpiewania officium i Mszy o 

matce Bo¿ej. Biskup Stanis³aw Cio³ek w 1435 r., ufundowa³ dla kaplicy mansjonarskiej ma³e organy. Biskup 

Andrzej Bninski, ufundowa³ organy, które w owym czasie by³y usytuowane nad pó³nocnej nawie bocznej, 

miêdzy trzecim a czwartym filarem. Biskup Jan Lubrañski, niezwykle zas³u¿ony dla kultury polskiej,  

powo³a³ w 1512 r. kolegium psa³terzystów oraz zbudowa³ nowe organy usytuowane ju¿ nad krucht¹ katedry. 

Biskup Adam Nowodworski ufundowa³ w 1633 r. nowe kolegium mansjonarzy. Biskup Andrzej Szo³drski, 

jedna z najbardziej zas³u¿onych postaci w dziedzinie muzyki w naszej katedrze, w 1648 r., powo³a³ do ¿ycia 

Kolegium Rorantystów ku czci Królowej Korony Polskiej p.w. Zwiastowania Najœwiêtszej Maryi Panny, a w 

swoim testamencie z 1649 roku zapisa³ du¿e sumy na uposa¿enie wielu dzie³: budowê nowego o³tarza, na 

organy,  na now¹ marmurow¹ posadzkê w katedrze i na walny remont kaplicy w której mia³ po œmierci 

spocz¹æ, ale przede wszystkim na powo³anie do ¿ycia Kolegium Angelistów oraz kapeli wokalno - 

instrumentalnej. Fundacja Kolegium Angelistów, które rozpoczê³o sw¹ dzia³alnoœæ w rok po œmierci biskupa 

Szo³drskiego w roku 1651, przetrwa³a a¿ do II wojny œwiatowej. Najciekawsze jest to, ¿e kapela Angelistów 

ma wykonywaæ poza chora³em gregoriañskim tak¿e œpiewy polifoniczne. 

Nie jest to nic dziwnego, bowiem w Europie dzia³a³y ju¿ chóry ch³opiêco mêskie.  „Kreutzchor"  z 

Drezna po³¹czony od samego pocz¹tku swego istnienia ze szko³¹ chóraln¹ -Kreuzschule legitymuje siê 

metryk¹ 1206. Chór Œw. Tomasza z Lipska za datê swego powstania podaje rok 1313. Z XV wieku 

pochodz¹ chóry z Augsburga i Wiednia. W Poznaniu ju¿ w XV wieku osobny kantor uczy³ ch³opców i 

alumnów œpiewu przynajmniej przez godzinê dziennie. Na tê tradycjê XV i XVI w., powo³a³ siê nastêpnie w 

XIX wieku  ks. Józef Surzyñski, który w³aœnie do tej tradycji powracaj¹c,  utworzy³ chór ch³opiêco - mêski.

W XVII w., biskup Wojciech Tolibowski ufundowa³ nowe kolegium Mansjonarzy Mêki Pañskiej. 

Zobowi¹zane ono by³o do codziennego wykonywania officium o Mêce Pañskiej. 
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Znamy te¿ imiona i nazwiska wielu kantorów katedralnych, pocz¹wszy od XV wieku. Co bardzo 

charakterystyczne, w wieku XVI i XVII i jeszcze na pocz¹tku XVIII mieliœmy w katedrze poznañskiej 

kilkanaœcie nagrobków kantorów poznañskich, z których po zawaleniu siê wie¿ pod koniec XVIII w. 

pozosta³y tylko dwa. Pierwszy z po³owy XVI wieku, nagrobek pra³ata-kantora Wawrzyñca Kierskiego, drugi 

z po³owy XVII wieku pra³ata-kantora Wojciecha Trach - Gniñskiego. 

Mówi¹c o bli¿szych naszym czasom kontynuatorach  wielkiej tradycji  muzycznej katedry  poznañskiej 

trzeba koniecznie wspomnieæ nazwiska wielkich animatorów jej ¿ycia muzycznego. Ksi¹dz Józef 

Surzyñski  mianowany na organistê i dyrygenta chóru katedry poznañskiej w 1881 r., pe³ni³ tê funkcjê do 

roku 1894.  Kilkunastoletnia dzia³alnoœæ ks. Józefa Surzyñskiego w Poznaniu da³a - zapisane w historii 

muzyki - wa¿ne skutki jego pracy. Jako twórca wspó³czesnego chóru ch³opiêco mêskiego przy katedrze 

poznañskiej, a by³o to w roku 1884, i edytor,  zapocz¹tkowa³ renesans dawnej muzyki w Polsce. Stworzy³ 

te¿ podwaliny polskiej muzykologii oraz polskiego edytorstwa muzycznego. Spowodowa³ wprowadzenie 

powa¿nego repertuaru w chórach koœcielnych i œwieckich.

Lata 1894 do 1914 to dzia³alnoœæ Boles³wa Dembiñskiego. Ws³awi³ siê przede wszystkim ogromn¹ 

dzia³alnoœci¹ organizacyjn¹ i patriotyczn¹. By³ organizatorem ¿ycia muzycznego w Poznaniu. Powo³a³ do 

istnienia Towarzystwo Przyjació³ Muzyki. W 1892 roku doprowadzi³ do zawi¹zania „Zwi¹zku Kó³ 

Œpiewaczych na Wielkie Ksiêstwo Poznañskie". Zwi¹zek ten, pod zmienianymi w dziejach historii 

nazwami, istnieje do dzisiaj. Wiadomo, ¿e Boles³aw Dembiñski prowadzi³ w katedrze chór mieszany 

z³o¿ony z kobiet i mê¿czyzn, ale prowadzi³ tak¿e chór ch³opców. 

Po œmierci Dembiñskiego kierownikiem chóru z dniem 1 wrzeœnia 1914 roku zosta³ ks. Wac³aw 

Gieburowski. Na czas jego dzia³alnoœci przypada ogromny rozwój zespo³u œpiewaczego. Pod jego 

kierownictwem muzycy z katedry poznañskiej zas³ynêli w ca³ej Polsce a tak¿e szeroko poza jej granicami. 

Przede wszystkim przyczyni³y siê do tego koncerty radiowe, transmisje nabo¿eñstw z katedry, oraz liczne 

podró¿e artystyczne. Ks. Gieburowski ukazywa³ w doskona³ym wykonaniu Polsce i Europie twórczoœæ 

kompozytorów polskich z XVI i XVII wieku, z czasów najwiêkszej œwietnoœci muzyki koœcielnej, jej „z³otego 

wieku". Wspania³¹ dzia³alnoœæ zespo³u oraz ks. Gieburowskiego,  nie tylko jako dyrygenta ale tak¿e 

muzykologa i kompozytora,  przerwa³a II wojna œwiatowa.

Od roku 1956 - 1977 - dyrektorem Chóru Katedralnego by³ 

ks.Gerard Mizgalski, który poczatkowo prowadzi³ chór klerycki. 

W miêdzyczasie  dyrektorem zespo³u chóru mieszanego zosta³ 

ks.Zdzis³aw Bernat . W roku 1963 utworzono równolegle zespó³ 

ch³opców, by wróciæ do dawnej tradycji katedralnej. Dyrygentem 

Chóru w latach 1960 - 1970 by³ ks. Marcin Karpiñski, a jego 

nastêpc¹ w latach 1970 - 1972 ks.Zbigniew Stêpczyñski. Od 

roku 1972 ks. Zdzis³aw Bernat ju¿ jako absolwent Instytutu 

Muzykologii Koœcielnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

obj¹³ na sta³e prowadzenie Poznañskiego Chóru Katedralnego. 

Szczególne o¿ywienie dzia³alnoœci Chóru przejawi³o siê w zapocz¹tkowanych w latach 

siedemdziesi¹tych podró¿ach zagranicznych.

 Poznañski Chór Katedralny zgodnie z najstarsz¹ tradycj¹ jest przede wszystkim zespo³em liturgicznym: 

œpiewa w czasie g³ównych nabo¿eñstw katedralnych. Propaguje tak¿e najwybitniejsze dzie³a polskiej i 

œwiatowej literatury chóralnej podczas licznych koncertów. 
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W okresie swojej powojennej dzia³alnoœci wystêpowa³ w kilkudziesiêciu miejscowoœciach ca³ej Polski, bra³ 

udzia³ w licznych najbardziej donios³ych uroczystoœciach, w ramach festiwali muzycznych na wielu 

estradach, wspó³pracowa³ z Fundacj¹ dla Miêdzynarodowych Kontaktów Kulturalnych "Azymuth" w Belgii, 

dokonuj¹c m.in. nagrañ p³yt d³ugograj¹cych.

W roku 1991 rolê dyrygenta i kierownika artystycznego obj¹³ ks.Szymon Daszkiewicz, obecny dyrektor 

Poznañskiego Chóru Katedralnego. 

W latach 1981 - 86 odby³ studia w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, ucz¹c siê sztuki 

chórmistrzowskiej u prof. Janusza Dziêcio³a. W trakcie studiów zosta³ laureatem III nagrody 

Miêdzyuczelnianego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu. Od roku 1986 by³ wychowawc¹ w 

Arcybiskupim Seminarium Duchownym i wyk³adowc¹ historii, teorii i praktyki muzyki koœcielnej na 

Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.  W paŸdzierniku 1991 r., rozpocz¹³ sta³¹, samodzieln¹ 

pracê z Poznañskim Chórem Katedralnym.Pod kierunkiem ks. Szymona Daszkiewicza, Poznañski Chór 

Katedralny odby³ kilkanaœcie kolejnych tournee zagranicznych odnosz¹c sukcesy artystyczne.
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ks. pra³at Szymon Daszkiewicz
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