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KATERINY ZISOPULU-BLEJA
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

„Bądź pozdrowion Krzyżu Pana Wszechmocnego”1.
Kafel z badań archeologicznych przy ul. Za Bramką w Poznaniu

Wśród licznych zabytków odkrytych podczas badań archeologicznych 
związanych z budową parkingu przy ul. Za Bramką w Poznaniu2 znajduje się 
duży zbiór kafl i3. Na szczególną uwagę zasługuje kafel płytowy z przedstawie-
niem Grupy Ukrzyżowania (fot. 1), który wydobyto z dawnej fosy miejskiej. 
Miejsce znalezienia i ślady sadzy na wewnętrznej powierzchni wskazują, że 
jest on wyrzuconym destruktem pieca. Charakter kafl i jako źródła jest złożo-
ny, pod względem wykonania były one wytworem rzemiosła garncarskiego. 
Dekoracja natomiast zmieniała się zgodnie z aktualnie panującymi trendami 
i stylami zdobniczymi. W przypadku omawianego zabytku miejsce znalezie-
nia uniemożliwia odwołanie się do szerszego kontekstu archeologicznego, 
stąd datowanie może być oparte przede wszystkim na analizie stylistycznej 
ornamentu, co z kolei nie zawsze jest dostatecznie precyzyjne4.

Kafel zwraca uwagę odbiegającą od przeciętnej wielkością, wymiary 
prostokątnej wydłużonej płytki wynoszą: 21,2 × 39 cm. Został on wykona-

1 Tekst pieśni pasyjnej z 2 połowy XV wieku, która znajduje się w zachowanym fragmencie 
bernardyńskiego śpiewnika z Kobylina – zbiory Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. G. Trościński, 
Pieśń o Krzyżu i jej nieznany późnośredniowieczny przekaz: z zagadnień polskojęzycznego zasobu 
literackich pozdrowień Krzyża, „Pamiętnik Literacki” 106/1 (2015), s. 31.

2 Badania, które trwały od 26.06.2014-31.03.201 r. prowadziło konsorcjum fi rm: Pracownia 
Archeologiczno-Konserwatorska SZPILA Jakub Aff elski, MIGNA Magdalena Ignaczak, PHU 
ANWIT Antoni Smoliński, pracami kierował Krzysztof Karasiewicz. Serdecznie dziękuję za 
udostępnienie kafl a do badań. 

3 K. Zisopulu-Bleja, Kafl e piecowe (XV-XVIII w.), odkryte w trakcie prac archeologicznych 
w Poz na niu przy ul. Za Bramką (stan. 10, AZP 52-28/157), [w:] Opracowanie wyników arche o-
logicznych badań ratowniczych, prowadzonych w latach 2014-2015, na stanowisku Poznań, Stare 
Miasto, st. 10, ul. Za Bramką, nr AZP: 52-28/157, red. J. Aff elski, Poznań 2015, s. 435-556.

4 M. Dąbrowska, Kafl e i piece kafl owe w Polsce do końca XVIII wieku. Stan i potrzeby badawcze, 
Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnografi cznego w Łodzi, Seria Archeologiczna 3: 
1989-1990, Łódź 1993, s. 171-178
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Fot. 1. Kafel z Grupą Ukrzyżowania. 
Fot. Kateriny Zisopulu-Bleja

ny z gliny żelazistej, a wypał przeprowadzony w atmosferze utleniającej na-
dał czerepowi barwę ceglastą. Komora o głębokości 9,5 cm jest w podstawie 
trójkątna i uformowana została z jednego prostokątnego kawałka gliny dole-
pionego do dłuższych boków płytki licowej (fot. 2). Otwór komory wtórnie 
wykrojono ostrym narzędziem już po połączeniu wszystkich składowych ele-
mentów. Typologicznie pod względem budowy nawiązuje on do grupy wy-
robów określanych w literaturze przedmiotu jako: „kafl e płytowe z komorą 
półcylindryczną”5. Jednak w przypadku omawianego egzemplarza podstawę 
komory stanowi trójkąt, stąd w konstrukcji przypomina on grupę wyrobów 

5 E. Roth Hegee, Ofenkeramik und Kachelofen. Typologie, Terminologie und Rekonstruktion im 
deutschsprachigen Raum (CH, D, A, FL), Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie 
des Mittelalters 39, Basel 2012, s. 274.
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w typologii według M. Dąbrowskiej określonych jako: „typ II podtyp A: Ko-
mory zamknięte o podstawie trójkątnej”. Datuje się je na podstawie materia-
łów na 1 połowę XVI wieku6. Ta odmienność konstrukcyjna wynikająca z fak-
tu zastosowania otwartej komory jest potwierdzeniem wyjątkowości budowy 
kafl a. 

Część, która była niewidoczna po wbudowaniu kafl a w bryłę pieca, opra-
cowana została niestarannie. Na powierzchni dłuższych ścian komory niedba-
le wyryto ostrym narzędziem dwie linie faliste, obok nich wykonano także kil-
ka wgłębień, w dwu przypadkach przebijając ściankę na wylot. Wewnętrzna 

6 M. Dąbrowska, Kafl e i piece kafl owe w Polsce do końca XVIII wiek, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk-Łódź 1987, s. 72; Il. 67; il. 71-75, il. 80.

Fot. 2. Komora kafl a z Grupą Ukrzyżowania. 
Poznań, ul. Za Bramką. Fot. Kateriny Zisopulu-Bleja 
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powierzchnia płytki licowej również jest nierówna i nosi ślady palców garnca-
rza dociskających płat gliny do powierzchni matrycy. W niektórych miejscach 
łączenie płytki z komorą wzmocniono od wewnątrz grubymi wałkami gliny. 
Lico kafl a nierównomiernie pokryto cynową polewą barwy zielonej, którą 
miejscami nałożono zbyt grubą warstwą, co spowodowało częściowe zatarcie 
szczegółów rysunku przedstawienia. Świadectwem niedostatecznego opano-
wania umiejętności warsztatowych są także braki szkliwa wyraźnie widoczne 
przy krawędzi płytki.

Dekoracja wykonana w technice reliefu wypukłego ukazuje scenę Ukrzy-
żowania przedstawioną pod schematycznie zaznaczoną arkadą (ryc. 1). Cen-
tralnym punktem kompozycji jest krzyż. Chrystus przedstawiony został z gło-
wą skłonioną w prawą stronę (fot. 3); zgodnie z ewangelicznym przekazem 
świadczy to o tym, że śmierć już się dokonuje: „A gdy Jezus skosztował octu, 
rzekł: «Wykonało się». I skłoniwszy głowę, oddał ducha” (J 19,30). Pleciona 
korona cierniowa podtrzymuje długie spływające na ramiona włosy. Głowę 
otacza nimb świętości ozdobiony dekoracją roślinną. Ciało, w którym oddano 
szczegóły anatomiczne rąk i torsu o wyraźnie uwydatnionych żebrach, okryte 
jest jedynie dekoracyjnie udrapowanym perizonium, po prawej stronie posta-
ci zebrane w węzeł. Rozpięte na poprzecznej belce ręce i ułożone jedna na 
drugiej stopy przybite są do krzyża nadnaturalnej wielkości gwoździami. Nad 
głową Ukrzyżowanego umieszczono titulus, na powierzchni którego widać 
kilka schematycznych znaków naśladujących litery. W przedstawieniu krzy-
ża zwraca uwagę różnica między pionowym słupem (truncus) z wyraźnie za-
znaczoną fakturą słojów a poziomą belką o gładkiej powierzchni. Na kafl u 
wyobrażone są ponadto dwie osoby towarzyszące Chrystusowi: Maryja (Jego 
Matka) oraz Jan Ewangelista. Postać Maryi szczelnie okrywa spływająca fał-
dami szata, spod której widoczne są jedynie złożone do modlitwy ręce. Detale 
twarzy postaci zatarte są grubą warstwą polewy. Święty Jan trzyma w dłoniach 
widoczny atrybut, jakim jest Ewangelia, lecz poza tym ukazano go w bardziej 
zindywidualizowany sposób, lepiej też oddane są szczegóły jego fi zjonomii. 
Uwagę przykuwają przede wszystkim spływające na ramiona długie, kręcone 
włosy. Ukazana scena rozgrywa się w skalistym krajobrazie wzgórza, którego 
jedyną roślinność stanowią cztery niewielkie kępki kwiatów. W dolnej części 
kompozycji, tuż pod krzyżem umieszczono motyw ludzkiej czaszki oraz trud-
ny do zidentyfi kowania przedmiot.

Przedstawienie Męki Pańskiej jest najczęściej ukazywanym tematem sztu-
ki sakralnej i występuje w różnych wariantach kompozycyjnych, nawiązują-
cych do opisu każdego z ewangelistów7. Prezentowana na kafl u scena zgodna 
jest z tekstem Ewangelii św. Jana: „A obok krzyża Jezusowego stały: Matka 

7 P. de Rynck, Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce, Kraków 2009, s. 129.
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Ryc. 1. Rekonstrukcja motywu zdobniczego. 
Rys. Malwina Bleja

Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy 
więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł 
do Matki: «Niewiasto oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka 
twoja»” (J 19, 25-27).

Zgodnie z tradycją ikonografi czną św. Jan Ewangelista przedstawiany jest 
jako młodzieniec, co podkreślało, że uznawany był za najmłodszego ucznia 
Jezusa.

Jak już wspomniano, kafl e były wytworem garncarzy, natomiast przygo-
towaniem matryc zajmowali się wyspecjalizowani formierze korzystający 
z różnych wzorów, którzy często inspirowali się grafi kami znanych twórców. 
W przypadku omawianego kafl a trudno jednoznacznie wskazać konkret-
ny wzór grafi czny, na podstawie którego wykonano jego dekorację. Można 
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Fot. 3.  Postać Chrystusa. Kafel z Grupą Ukrzyżowania.  Poznań, ul. Za Bramką. 
Fot. Kateriny Zisopulu-Bleja  

raczej przywołać grupę przedstawień podobnych pod względem kompo-
zycyjnym i mogących stanowić inspirację dla twórcy matrycy. Wśród nich 
w pierwszej kolejności należy wspomnieć grafi ki Mistrza E.S. (ryc. 2). Ten 
sam schemat przedstawieniowy Grupy Ukrzyżowania znajdujemy w pracy 
Martina Schongauera, który w swojej twórczości często nawiązywał do szty-
chów Mistrza E.S.8 Z kolei, jak wiadomo, na dziełach Schongauera wzoro-
wali się bezpośredni i dalsi następcy9. W dekoracji kafl a z uwagi na sposób 

8 W. Hütt, Niemieckie malarstwo i grafi ka późnego gotyku i renesansu, Warszawa 1985, s. 50.
9 J. Białostocki, Sztuka XV wieku od Parlerów do Dürera, Warszawa 2010, s. 173.
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oddania szczegółów postaci zauważyć można pewne podobieństwo do grafi ki 
M. Schongauera (ryc. 3) z Grupą Ukrzyżowania (ok. 1475-1479) czy do bliź-
niaczo podobnego dzieła Israela van Meckenema (ok. 1490-1500). Wszyscy 
wymienieni twórcy pozostawali jeszcze pod silnym wpływem sztuki gotyku. 

Na popularność określonych wzorów ikonografi cznych miała wpływ roz-
wijająca się w drugiej połowie XV wieku książkowa grafi ka ilustracyjna oraz 
druki ulotne10. W wydanej nakładem Jana Hallera i Sebastiana Hybera księdze 
liturgicznej Missale Vratislaviense z 1505 roku, pochodzącej z pierwszej na 

10 W. Hütt, Niemieckie malarstwo, s. 95-110.

Ryc. 2. Grupa Ukrzyżowania. Mistrz E.S., ok. 1440-1467. 
http://www.zeno.org – Contumax GmbH & Co. KG
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terenach Polski drukarni Kaspra Hochfedera, znajduje się rycina (ryc. 4) ze 
sceną Ukrzyżowania podobną do znajdującej się na kafl u11. Grafi ka ta powsta-
ła na podstawie drzeworytu ze szkoły Wolgemuta z 1500 roku12. Wszystko 
na to wskazuje, że właśnie w grafi ce terenu Niemiec należy upatrywać wzo-
rów do wykonania dekoracji omawianego kafl a. W dziełach religijnych tego 
obszaru od XV wieku do początku XVI wieku dominowały treści mistyczne 

11 Polonia typographica saeculi sedecimi. Zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich 
XVI stulecia, oprac. K. Piekarski, z.1, tabl. 1-28, Warszawa 1936, tabl. 15.

12 M. Trojnacka, Stare druki (XVI – XVIII w.) w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. 
Druki najstarsze, 2004, http://www.bu.kul.pl/art_10847.html [dostęp: 14.09.2017].

Ryc. 3. Grupa Ukrzyżowania. Martin Schongauer, ok. 1475-1479. 
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/336164
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wyrażane przez sceny z życia Chrystusa, a w szczególności przez cykle pasyj-
ne, które miały być przedmiotem kontemplacyjnych rozmyślań13. Cechą tego 
okresu jest realizm w ukazaniu męki i cierpienia Jezusa14, a panujące regu-
ły określały miejsce każdego elementu w przedstawieniu. Innym charaktery-
stycznym rysem twórczości epoki jest brak wyrażania emocji, uczucia osób 
ukrywano w znaczeniach przypisanych każdej z postaci15. Zaprezentowany 

13 W. Hütt, Niemieckie malarstwo, s. 79.
14 B. Dąb-Kalinowska, Ziemia, piekło, raj. Jak czytać obrazy biblijne, Warszawa 1994, s. 83.
15 Nowy leksykon sztuki chrześcijańskiej, tłum. O. Bobrowska-Braccini i in., red. L. Castel fran-

chi, M.A. Crippa Kielce 2013, s. 303.

Ryc. 4. Grupa Ukrzyżowania. Missale Vratislavense: Kraków 1505. Za: Polonia typographica saeculi sedecimi. 
Zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia, oprac. K. Piekarski. z. 1, tabl. 15. Warszawa 1936.
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wcześniej szczegółowy opis dekoracji pozwala na odczytanie symbolicznych 
treści zawartych w przedstawieniu. Twórczość średniowiecza wykorzystywała 
bowiem symbol jako drogę do poznania świata pozamaterialnego16. Podbudo-
wą ideologiczną takiego postrzegania roli symbolu były teksty ojców Kościo-
ła: Orygenesa, Pseudo-Dionizego Areopagity czy Grzegorza Wielkiego17. Ce-
lem sztuki średniowiecza, która miała charakter egzemplaryczny, wskazujący 
wzorce, jakimi należy kierować się w życiu, było wyrażanie poprzez symbol 
nieprzemijającej prawdy i piękna18.

Krzyż, jako najważniejszy symbol chrześcijański i znak zbawienia, był 
na przestrzeni wieków przedstawiany w różny sposób19. Wizerunek przybite-
go do krzyża Zbawiciela pojawia się w sztuce dopiero w VI wieku20. Sposób 
jego wyobrażenia również podlega ewolucji – od triumfującego nad śmiercią 
zwycięskiego Odkupiciela w koronie na głowie, ukazywanego z otwartymi 
oczami, po dominującą od XII wieku postać realistyczną – umęczonego i mar-
twego Chrystusa. Wizerunek na kafl u odzwierciedla ten drugi sposób obra-
zowania, uwypuklając aspekt ludzki przejawiający się fi zycznym cierpieniem 
Jezusa na krzyżu21. Ciało Jezusa okryte jest jedynie perizonium, co odpowia-
dało konwencji przedstawieniowej sztuki zachodniej. Ojcowie Kościoła przy-
znawali, że podobnie jak wszyscy skazańcy, Chrystus wisiał na krzyżu nagi, 
co było znakiem poniżenia i hańby. Według przypowieści znanych z tekstów 
średniowiecznych i późniejszych to Maryja miała okryć ciało Syna tkaniną 
zdjętą z głowy22. Korona cierniowa włożona na skronie Chrystusa jako gest 
szyderstwa stała się znakiem męki, bólu, cierpienia i męczeństwa (Kopliński 
1990: 162), ale także królewskości Jezusa23. Według tekstów papieża Grze-
gorza Wielkiego każdy grzech jest cierniem, ale wskutek zrządzenia Bożego, 
także symbolem zbawienia24.

W rozważaniach nad Męką Chrystusa wielokrotnie przywoływany był 
gest skłonu głowy w prawą stronę. Orygenes widział w nim symboliczne zło-
żenie głowy na łonie Ojca, który mógł ją orzeźwić i pokrzepić25. Prawa strona 
Chrystusa symbolizuje także życie wieczne (vita aeterna), lewa zaś doczes-
ność (vita praesens), gest ten podkreśla więc zwycięstwo ducha nad zmysło-

16 S. Kobielus, Dzieło sztuki dzieło wiary. Przez widzialne do niewidzialnego, Ząbki 2002, s. 214.
17 S. Kobielus, Dzieło sztuki dzieło wiary, s. 210-211.
18 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. Estetyka średniowiecza, Warszawa 1989, s. 259.
19 W. Ziehr, Krzyż symbol i rzeczywistość, Warszawa-Kraków 1998, s. 52-150.
20 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 15-16.
21 S. Kobielus, Krzyż Chrystusa. Od znaku i fi gury do symbolu i metafory, Tyniec 2011, s. 111.
22 S. Kobielus, Blask ciemności i światło niewiedzy, Ząbki 2015, s. 28-29.
23 S. Kobielus, Florarium christianum. Symbolika roślin – chrześcijańska starożytność i śred-

niowiecze, Kraków 2006, s. 163.
24 M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989, s. 38.
25 S. Kobielus, Krzyż Chrystusa, s. 110.
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wością, dobra nad złem26. Podobną wymowę ma ułożenie prawej stopy Jezusa 
na lewej27. W omawianej scenie ukazanej na kafl u po prawej stronie krzyża 
stoi Maryja, symbolizuje ona Kościół (Nowy Testament), postać Jana uosabia 
Synagogę (Stary Testament)28. W przekazie ewangelicznym wspominane są 
także gwoździe, którymi przybity był Chrystus do krzyża29. Wymienia się je 
wśród narzędzi Męki Pańskiej (arma Christi), w ikonografi i miały one una-
oczniać cierpienie i ofi arę Jezusa30. Znalazło to odzwierciedlenie w uznawaniu 
gwoździ z krzyża Chrystusa za ważne relikwie31.

Metaforycznego znaczenia nadano w ikonografi i także widocznym na kafl u 
różnicom w ukazaniu ramion krzyża, co jest następstwem wielu legend opo-
wiadających o użyciu do jego wykonania różnych gatunków drzew32. Według 
nich element pionowy (truncus) zrobiony został z cyprysu, który miał sym-
bolizować życie wieczne33, a poziomy z drewna palmy oznaczającej chwałę 
Bożą i nieśmiertelność oraz to, co piękne, wzniosłe, doskonałe i wiekuiste34. 
Zgodnie z tradycją titulus sporządzony został z drewna oliwnego symbolizu-
jącego pojednanie, spokój, zgodę, miłość i oczyszczenie35. Inne źródła mówią 
o tym, że do wykonania tabliczki wykorzystano drewno bukszpanu z uwagi 
na łatwość wycinania w nim liter36. Widoczne na kafl u naśladownictwo pisma 
odwołuje się do umieszczania na titulusie rodzaju winy w formie skrótu INRI 
od łacińskiej wersji zapisu według św. Jana (19,19) „Jezus Nazarejczyk, król 
żydowski” (Za Biblią Tysiąclecia). 

Scena rozgrywa się na wzgórzu Golgoty i ikonografi cznie nawiązuje do 
zwyczaju ukazywania krzyża w krajobrazie skalistym37. Zgodnie z przekazem 
ewangelistów krzyż, do którego przybito Chrystusa, umieszczono na wzgó-
rzu zwanym Czaszka (Mt 27,33; Mk 15,22; Łk 23,33; J 19,17), stąd jej wy-
obrażenie w dole sceny. Teksty ojców Kościoła widziały w miejscu stracenia 
Chrystusa pępek świata, a także miejsce pochówku Adama – pierwszego czło-
wieka. Łączono więc z nim motyw czaszki pod krzyżem, która odtąd miała 

26 T. Dobrzeniecki, U źrodeł przedstawień „Tronu Łaski” i „Pietas Domini”, „Rocznik Muzeum 
Narodowego w Warszawie” 15/1(1971), s. 221-312. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, 
s. 186-187.

27 S. Kobielus, Krzyż Chrystusa, s. 99.
28 M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, s. 187.
29 S. Kobielus, Krzyż Chrystusa, s. 94.
30 Encyklopedia katolicka, t. 13, Lublin 2009, kol. 769.
31 S. Kobielus, Krzyż Chrystusa, s. 99.
32 Tamże, s. 62-65.
33 S. Kobielus, Florarium christianum, s. 50.
34 D. Forstner, Świat symboliki, s. 175; S. Kobielus, Krzyż Chrystusa, s. 62-63; J. Sprutta, Krzyż 

mistyczny jako Drzewo Życia w sztuce średniowiecznej, „Studia Gnesnensia” 29(2015), s. 332.
35 S. Kobielus, Krzyż Chrystusa, s. 64.
36 S. Kobielus, Florarium christianum, s. 38.
37 S. Kobielus, Blask ciemności i światło niewiedzy, s. 122.
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symbolizować zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią38 i podkreślić Jego ofi a-
rę w odkupieniu ludzkich grzechów39. Nazwa Wzgórze lub Miejsce Czaszki 
ma też kilka odniesień tak do samego kształtu wzniesienia przypominające-
go ludzką głowę, jak i do funkcji miejsca, w którym odbywały się publiczne 
egzekucje, stąd można tam było spotkać rozrzucone kości ofi ar porzuconych 
ptakom na pożarcie40. Wszystko to znalazło odzwierciedlenie w dekoracji ka-
fl a. W jej analizie wspomnieć też trzeba o niezidentyfi kowanym przedmiocie 
leżącym na ziemi tuż pod krzyżem (fot. 4). Być może są to kości ludzkie lub 
narzędzia męki Pańskiej, oba elementy były często wykorzystywane w przed-
stawieniach pasyjnych Golgoty.

Nie bez znaczenia jest także roślinność widoczna w dole kafl a, ona także 
ma symboliczną konotację i łączy się z ideą, w myśl której Ukrzyżowanie do-
konało się na górze rajskiej41. Technika, w jakiej wykonany jest kafel, oraz jed-
nobarwność dekoracji utrudnia jednoznaczne rozpoznanie roślin widocznych 
w przedstawieniu. Same kwiaty nawiązują do kwietnej łąki charakterystycznej 
dla wiosny lub wczesnego lata42. Roślinność, którą można rozpoznać przede 
wszystkim na podstawie malarskich dzieł o tematyce pasyjnej, była ściśle 
określona. Wśród nich wymienia się mniszka pospolitego, który oznacza po-
czątek męki Pańskiej z powodu tego, że miał być spożywany podczas ostatniej 
wieczerzy43. Inną rośliną wykorzystywaną w ikonografi i pasyjnej była babka. 
Niewykluczone, że to ją przedstawiono na kafl u (fot. 4), babka w okresie kwit-
nienia wytwarza charakterystyczny walcowaty lub kulisty kłos. Jej zdolność 
szybkiego rozprzestrzeniania się łączono z rozszerzaniem się chrześcijaństwa. 
Babka uważana jest także za symbol pokory Matki Bożej44. Wśród szaty roś-
linnej scen pasyjnych można rozpoznać: konwalię oznaczającą łzy Matki Bo-
żej, oset symbolizujący grzech, śmierć, smutek i mękę Chrystusa, a także dzie-
wannę i dziurawiec45 oraz mak, którego barwa przywołuje męczeńską śmierć 
na krzyżu46. Przedstawione symboliczne odniesienia wskazują, że dekoracja 
kafl a oddaje sposoby obrazowania Ukrzyżowania charakterystyczne dla okre-
su późnego średniowiecza. 

38 S. Kobielus, Krzyż Chrystusa, s. 80.
39 S. Zuffi  , Nowy Testament. Postacie i epizody, Warszawa 2007, s. 291.
40 S. Kobielus, Blask ciemności i światło niewiedzy, s. 122; S. Carr-Gromm, Słownik symboli 

w sztuce. Motywy, mity, legendy w malarstwie i rzeźbie, Warszawa 2005, s. 53.
41 S. Kobielus, Blask ciemności i światło niewiedzy, s. 121.
42 Tamże, s. 123.
43 S. Kobielus, Blask ciemności i światło niewiedzy, s. 124.
44 S. Kobielus, Blask ciemności i światło niewiedzy, s. 124.
45 S. Kobielus, Florarium christianum, s. 64-65, 110; S. Kobielus, Blask ciemności i światło 

niewiedzy, s. 125.
46 L. Impelluso, Natura i jej symbole. Rośliny i zwierzęta, Warszawa 2006, s. 111.
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W ustaleniach chronologicznych dotyczących zabytku pomocna może być 
także analiza cech technologicznych. Istotne znaczenie ma w tym przypad-
ku użycie kryjącej polewy ołowiowo-cynowej znanej w kafl arstwie polskim 
dopiero od XVI wieku47. Wcześniej, bo w końcu XV wieku, umiejętność tę 
posiedli garncarze z terenu Niemiec48. Wobec powyższego, pomimo licznych 
cech omawianego kafl a charakterystycznych dla stylistyki gotyckiej, należy 
go datować na pierwszą ćwierć XVI wieku. Interesująca jest próba porów-
nania dekoracji omawianego egzemplarza do znanych przykładów kafl i po-
chodzących z tego samego okresu. Początek XVI wieku to czas przeżywania 
się elementów gotyckich i pojawienia się nowych renesansowych trendów49. 
W samym Poznaniu z tego czasu znane są przede wszystkim kafl e niszowe, 

47 M. Dąbrowska, Kafl e i piece kafl owe, s. 204.
48 R. Franz, Der Kachelofen. Entstehung und kunstgeschichtliche Entwicklung vom Mittelalter 

bis zum Ausgang des Klassizmus, Graz 1969, s. 15-37, 39-69.
49 M. Piątkiewicz-Dereniowa, Kafl e wawelskie okresu wczesnego renesansu, „Studia z Dziejów 

Wawelu” 2 (1960), s. 303-372; M. Dąbrowska, Kafl e i piece kafl owe w Polsce do końca XVIII wiek, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987, s. 126-127; E. Kilarska, M. Kilarski, Kafl e z terenu 

Fot. 4. Szczegóły dekoracji. Kafel z Grupą Ukrzyżowania.  Poznań, ul. Za Bramką. Fot. Kateriny Zisopulu-Bleja
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fi guralne, zdominowane wyobrażeniami świętych umieszczanych na wklęs-
łej powierzchni kafl a. Właściwie prawie wszystkie dotychczas znane przy-
kłady z Poznania reprezentują ten sam typ reliefowego wizerunku świętego 
przedstawianego na plastycznym postumencie z wicią roślinną z boku postaci. 
Pierwszy opublikowany kafel niszowy znaleziony został w 1910 roku przy 
budowie domu przy ul. Za Bramką. Przedstawienie, jak sądzono, św. Gertru-
dy50 – w rzeczywistości ukazywało postać św. Doroty, na co wskazują atrybu-
ty: koszyk i róże. Niestety, ten pokryty wielobarwnymi polewami kafel znany 
jest jedynie ze zdjęcia, pochodził bowiem z prywatnej kolekcji poznańskiego 
przedsiębiorcy budowlanego Ludwika Frankiewicza bądź jego syna Mariana. 
Drugi typ kafl a niszowego odkryto podczas badań na ul. Żydowskiej 11. Po-
stać znajdująca się na nim zinterpretowana jest jako zakonnik w stroju ka-
medulskim51. Na podstawie trzech węzłów widocznych na sznurze, którym 
przepasana jest postać, można jednak sądzić, że jest to jeden z grona świętych 
franciszkańskich. Zgodnie z regułą franciszkanie składają śluby ubóstwa, po-
słuszeństwa i czystości, które symbolizują trzy węzły.

Mały fragment kafl a niszowego znaleziono na ul. Masztalarskiej52, a inne 
niewielkie ułamki odkryto podczas badań na tym samym stanowisku na ul. Za 
Bramką, z których pochodzi egzemplarz z Grupą Ukrzyżowania53. Z kolei 
z poznańskiego Ostrowa Tumskiego znany jest zachowany prawie w cało-
ści jednobarwny kafel niszowy z wyobrażeniem Madonny z Dzieciątkiem, 
odkryty podczas badań wnętrza kanonii nr 654. Natomiast inny, wielobarw-
ny z wizerunkiem św. Jerzego pochodzi z badań archeologicznych prowa-
dzonych na ul. Posadzego55. Odmienny pod względem budowy od wcześniej 
wymienionych jest kafel płytowy z początku XVI wieku, znaleziony podczas 
badań klasztoru podominikańskiego56; na płytce licowej wyobrażono postać 

Prus Królewskich, Malbork 2009, s. 22-34; M. Majewski, Renesansowe kafl e zachodniopomorskie. 
Studium z historii ogrzewania wnętrz mieszkalnych, Stargard-Szczecin 2015, s. 123-125.

50 M. Gumowski, Kafl e średniowieczne w Muzeum Wielkopolskim, „Rocznik Muzeum Wiel-
kopolskiego w Poznaniu”, t. III, 1928, s. 141-142, tabl. IX-24.

51 P. Wawrzyniak, Kafl e piecowe w zbiorach byłej Pracowni Naukowo-Badawczej PKZ Sp. z o.o. 
w Poznaniu, „Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 6 (2003), s. 190; 194: ryc. 4:1-2.

52 K. Zisopulu-Bleja Kafl e piecowe, fot. D1-12.
53 K. Zisopulu-Bleja, Kafl e piecowe (XV-XVIII w.), ryc. 29-f; 30-e; 33c; 43-h.
54 N. Gryzińska-Sawicka, M. Poklewska-Koziełł, Kafel z wyobrażeniem Madonny z Dzie-

ciątkiem. Z badań archeologicznych na poznańskim Ostrowie Tumskim, „Ecclesia. Studia z Dziejów 
Wielkopolski” 9 (2014), s. 91-108.

55 P. Wawrzyniak, Kafl e piecowe z ul. Posadzego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, [w:] 
Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, red. Z. Kurnatowska, T. Jurek, 
Poznań 2005, s. 408; 412, ryc. 3.

56 M. Piątkiewicz-Dereń, Materiał kafl owy, [w:] Początki i rozwój Starego Miasta w Poznaniu 
w świetle badań archeologicznych i urbanistyczno-architektonicznych, red. W. Błaszczyk, Warszawa 
1977, s. 194, ryc. 2-b.
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św. Krzysztofa z Dzieciątkiem Jezus na barku (fot. 5). Wobec tak szczupłych 
danych źródłowych trudno dokonywać jakichkolwiek uogólnień. Należy jed-
nak podkreślić, że wszystkie wymienione przykłady to kafl e o tematyce re-
ligijnej. Motyw Ukrzyżowania znany jest z gotyckich kafl i z Gniezna57. Na 
jednym z nich, pochodzącym z badań Jeziora Świętego, gdzie znaleziono 
liczne destrukty pieców, widoczna jest górna część krzyża i fragment głowy 
Chrystusa. Wydaje się, że detale są identyczne jak na analizowanym kafl u po-
znańskim, stąd do produkcji obu mogła być wykorzystana ta sama matryca. 
W świetle dotychczasowych ustaleń trudno się jednak zgodzić z przyjętym 

57 T. Janiak, Kafl e gotyckie w zbiorach Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, 
Gniezno 2003, s. 86, il. 148-149.

Fot. 5. Kafel z przedstawieniem św. Krzysztofa z Dzieciątkiem Jezus. Klasztor dominikański. Poznań, ul. Grabary 75/77. 
Zbiory Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Fot. Kateriny Zisopulu-Bleja
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datowaniem kafl a gnieźnieńskiego na połowę XV wieku58. Szukając analo-
gii, nie można pominąć kafl a niszowego wbudowanego w ścianę kamienicy 
mieszczańskiej w Stargardzie, datowanego na początek XVI wieku, który jak-
kolwiek odmienny pod względem budowy, wykazuje w dekoracji wiele cech 
zbieżnych z poznańskim egzemplarzem59. Jak można zauważyć, materiał po-
równawczy ogranicza się do pojedynczych kafl i, brakuje natomiast, nie tylko 
na gruncie poznańskim, dobrze datowanych zespołów z pieców pochodzących 
z konkretnych budynków. Lukę tę po części wypełnia zespół kafl i znaleziony 
na wrocławskim Ostrowie Tumskim datowany na 2 połowę XV i 1 ćwierć 
XVI wieku, związany z jednym z dworów kanoniczych, w cechach budowy 
przypominający analizowany kafel z Poznania60. Jest on interesujący także 
z uwagi na treść programu ikonografi cznego, gdzie w jednym piecu łączono 
dominujące pod względem liczebności kafl e o tematyce religijnej (postaci 
świętych), heraldycznej, roślinnej i wykorzystującej motywy architektonicz-
ne. Jak wyglądał zestaw tematyczny dekoracji pieca, w który wbudowano ka-
fel ze sceną Ukrzyżowania, trudno orzec. Warto w tym miejscu przywołać re-
pertuar przedstawieniowy późnogotyckich kafl i z Saksonii, określanych jako 
grupa Halberstadt, datowanych na koniec XV wieku i 1 połowę XVI wieku61, 
w dekoracji których dominują przedstawienia świętych z ich atrybutami, sce-
ny maryjne, heraldyczne, pasyjne, w tym także odnotowano przedstawienie 
Chrystusa na Krzyżu w towarzystwie Marii i Jana Ewangelisty czy wizerunki 
elektorów saskich62. Interesujący w aspekcie analizy programów ikonografi cz-
nych jest piec z 1501 roku stojący po dziś dzień w Złotej Komnacie na zamku 
w Hohensalzburgu63. W jego bogatej dekoracji wykorzystano motywy maryj-
ne, liczne postaci świętych; co istotne, na jednym z kafl i prezentowane są tak-
że treści pasyjne, całość uzupełniają egzemplarze z ornamentem roślinnym64. 

Wielkość i forma analizowanego tutaj kafl a oraz nachylenie ścianek ko-
mory wskazują, że mógł on być wbudowany w skrzynię pieca w kształcie 
graniastosłupa o podstawie wielokątnej. Na terenie Polski brak zachowanych 
oryginalnych urządzeń grzewczych z początków XVI wieku. Wśród znanych 
pieców zachowanych w Europie Zachodniej można wymienić oryginalne pie-
ce z Meranu z końca XV wielu i wspomniany wcześniej z zamku w Hohen-

58 T. Janiak, Kafl e gotyckie w zbiorach Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, s. 86.
59 M. Majewski, Renesansowe kafl e zachodniopomorskie, s. 27; 123-125.
60 E. Lisowa, C. Lasota, Późnogotyckie kafl e z Ostrowa Tumskiego, „Silesia Antiqua” 31(1989), 

s. 83-102.
61 K. Strauss, Die Kachelkunst des 15. und 16. Jahrhunderts in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz, Straßburg 1966, s. 20-37.
62 Tamże, s. 21-25.
63 R. Franz, Der Kachelofen, s. 58-61.
64 Tamże, s. 59; Abb. 129.
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salzburgu z początku XVI wieku65. Ponadto odwołać się można do licznych 
rekonstrukcji kafl owych urządzeń grzewczych z tego okresu66. Przytoczone 
przykłady wskazują na budowę pieców opartych na konstrukcji składającej się 
z dolnej prostopadłościennej skrzyni i nadstawy w formie walca. Ciekawym 
przykładem rekonstrukcji był piec z Leibnizhaus w Hannowerze (zniszczo-
ny podczas wojny), zbudowany z kafl i pochodzących z Goslaru, reprezentu-
jących grupę Halberstadt, w którym nadstawa ze względu na duże rozmiary 
kafl i była w podstawie wielokątnej67. Podobne przypuszczenia co do kształtu 
urządzeń grzewczych z terenu Polski datowanych na początek XVI wieku for-
mułują także polscy badacze68. 

Dotychczas nie odkryto w Poznaniu warsztatów garncarskich produku-
jących kafl e gotyckie i wczesnorenesansowe. Koncentrujące się na Świętym 
Wojciechu garncarnie według dotychczas pozyskanych źródeł archeologicz-
nych wytwarzały kafl e od około połowy XVI wieku do początku XVII wie-
ku69. Wobec powyższego trudno ocenić, czy omawiany kafel jest wyrobem 
miejscowym, czy może sprowadzonym z innego ośrodka. Trzeba jednak pod-
kreślić, że pod względem wielkości i budowy odbiega on od wszystkich do tej 
pory znanych z  terenu miasta. 

Znalezienie kafl a w fosie miejskiej ze względów oczywistych nie pozwa-
la na wskazanie budynku, w jakim stał piec, którego był częścią. W najbliż-
szym sąsiedztwie badanego stanowiska znajdowała się kolegiata pw. św. Marii 
Magdaleny. W otoczeniu głównej świątyni lokacyjnego Poznania, zwłaszcza 
po zaprzestaniu w tym miejscu pochówków i założeniu w 1418 roku nowego 
cmentarza na Piaskach, notuje się od lat 60. XV wieku intensywną zabudowę 
terenu70. Obszar ten zamieszkiwali przede wszystkim księża altarzyści zwią-
zani z kościołem kolegiackim71. Ponadto wschodnią część starego cmentarza 
zajmowało probostwo farne, a sześć wykuszy murów miejskich zaadoptowa-
nych na mieszkania również z czasem przechodziło na własność fundacji alta-
ryjnych72. Wspomnieć też trzeba o istnieniu w bezpośredniej bliskości innych 

65 E. Roth Hegee, Ofenkeramik und Kachelofen, 27, Abb. 110; 136, Abb. 230
66 R. Franz, Der Kachelofen, s. 44-69.
67 K. Strauss, Die Kachelkunst des 15. und 16. Jahrhunderts in Deutschland, Tafel 6.
68 M. Piątkiewicz-Dereniowa, Kafl e wawelskie okresu wczesnego renesansu, s. 356-361; 

M. Dąbrowska, Kafl e i piece kafl owe, s. 161.
69 T. Łaszkiewicz, Renesansowa garncarnia (kafl arnia) na Wzgórzu Św. Wojciecha w Poznaniu, 

[w:] Kafl e gotyckie i renesansowe na ziemiach polskich (katalog wystawy), Gniezno 1993, s. 44-
-45; P. Wawrzyniak, Kafl e piecowe w zbiorach byłej Pracowni Naukowo-Badawczej, s. 194-196; 
J. Kaczmarek, Z. Karolczak, K. Zisopulu-Bleja, Archeologia o przeszłości międzyrzecza Warty, 
Rudnika i Wierzbaka, „Kronika Miasta Poznania” 4 (2012), s. 19-26.

70 J. Wiesiołowski, Socjotopografi a późnośredniowiecznego Poznania, Poznań 1997, s. 159.
71 Z. Kurzawa, A. Kusztelski, Antiquum coemetrium. Plac Kolegiacki, jego kształtowanie, 

funkcje i zmiany zabudowy, „Kronika Miasta Poznania” 3(2003), s. 221.
72 J. Wiesiołowski, Socjotopografi a późnośredniowiecznego Poznania, s. 156.
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ważnych obiektów, jak kościół i szpital św. Gertrudy (od 1456 r.), a w sąsiedz-
twie Ciemnej Bramki – szkoły miejskiej związanej z kolegiatą73. Wszystko 
to potwierdza, że wskazany rejon miasta był zamieszkiwany głównie przez 
duchowieństwo i w tym środowisku można upatrywać domniemanego funda-
tora pieca, z którego pochodził omawiany kafel. Krąg odbiorców kafl owych 
urządzeń grzewczych był ograniczony, co ważne, w okresie upowszechniania 
się pieców w Wielkopolsce notuje się szczególnie dużo odkryć związanych 
właśnie z obiektami kościelnymi74.

Bogato dekorowany piec uznać można za swoiste medium odzwiercie-
dlające istotne treści ideowe okresu, w jakim powstawał75. Omawiany kafel 
w warstwie tematycznej wpisuje się w ważny rys polskiej kultury religijnej 
okresu późnego średniowiecza, w którym dominują wątki pasyjne realizowa-
ne w sztuce, piśmiennictwie, liturgii i myśli teologicznej76. Były one kontynu-
owane także w wieku XVI77.

„WE GREET YOU, THE CROSS OF GOD ALMIGHTY”
A TILE FROM ARCHAEOLOGICAL RESEARCH 

AT ZA BRAMKĄ STREET IN POZNAN

S u m m a r y

The subject of the article is a tile with the representation of the Crucifi xion Group 
discovered during archaeological research in the municipal moat at Za Bramką Street 
in Poznan. Tiles were a product of pottery craft, while their ornamentation was subject 
to the variability associated with the current prevailing trends and decorative styles. 
This monument is dated to the beginning of the sixteenth century, its decoration was 
made based on Gothic graphic patterns and symbolism characteristic of the passion 
art of this period. The place where the tile was found may indicate the founder of the 
stove derived from the circle of clerics who lived in the immediate vicinity of the col-
legiate church of St. Mary Magdalene.

73 J. Łukaszewicz, Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, 
t. II, Poznań 1998, s. 8, 107.

74 T. Janiak, Kafl e gotyckie z Wielkopolski, [w:] Średniowieczne i nowożytne kafl e. Regionalizmy-
-Podobieństwa-Różnice, red. M. Dąbrowska, H. Karwowska, Białystok 2007, s. 34.

75 M. Dąbrowska, Piec jako nośnik idei?, „Archaeologia Historica Polona” 21 (2013), s. 210- 
-235.

76 J. Kopeć, Nurt pasyjny w średniowiecznej religijności polskiej, [w:] Męka Chrystusa wczoraj 
i dziś, red. H. Wojtasik, Lublin 1981, s. 53-60.

77 H. Wojtasik, Męka Chrystusa w religijności polskiej XVI-XVIII w., [w:] Męka Chrystusa 
wczoraj i dziś, red. H. Wojtasik, Lublin 1981, s. 61-62; 79.
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Kościoły Środy Wielkopolskiej według akt wizytacji 
Franciszka Ksawerego Rydzyńskiego z 1777 roku

Środa Wielkopolska – miasto królewskie i miejsce obrad sejmików wo-
jewództw wielkopolskich – w czasach Pierwszej Rzeczypospolitej należała 
do powiatu pyzdrskiego w województwie kaliskim. Taką przynależność ad-
ministracyjną zachowała również po 1768 roku, kiedy z trzech północnych 
powiatów województwa kaliskiego zostało utworzone województwo gnieź-
nieńskie1. W ramach kościelnych struktur terytorialnych Środa zawsze pozo-
stawała w obrębie diecezji poznańskiej i wchodziła w skład archidiakonatu 
poznańskiego. Była zarazem siedzibą dekanatu, który w XVIII wieku obejmo-
wał 17 parafi i (Bagrowo, Bnin, Koszuty, Kórnik, Krerowo, Mączniki, Mądre, 
Murzynowo, Nietrzanowo, Rogalinek, Rumiejowice, Solec, Spławie, Śnieci-
ska, Środa, Tulce, Zaniemyśl)2.

Jakkolwiek istnieje przypuszczenie, że Środa już od XI wieku była ośrod-
kiem parafi alnym, pierwsza wzmianka o plebanie tamtejszym pochodzi do-
piero z 1276 roku, a wiadomość o kościele parafi alnym pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny jest o pięć lat późniejsza. W tym przypadku chodzi 
o świątynię wzniesioną po lokacji miasta na prawie magdeburskim, którą da-
tuje się na czas między 1253 a 1281 rokiem. Prawa parafi alne przeniesione 
zostały wówczas najpewniej z już wcześniej istniejącego kościoła (być może 
był to kościół św. Idziego, którego wezwanie mogłoby wskazywać na jego 
powstanie na przełomie XI/XII wieku) na wzniesioną w nowym miejscu świą-

1 Zob. Mapa I. Podziały Wielkopolski z XIV-XVIII, oprac. A. Gąsiorowski, [w:] Dzieje Wielko-
polski, t. I, red. J. Topolski, Poznań 1969, wklejka po s. 32; A. Gąsiorowski, Podziały terytorialne 
i zarząd wewnętrzny, [w:] tamże, s. 33, 36.

2 Por. P.F. Neumann, Archidiakonat poznański w świetle wizytacji generalnej z lat 1777-1784. 
Sieć kościołów i kaplic, budowle kościelne, duchowieństwo, Poznań 2011, s. 27, 38-44.
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tynię miasta lokacyjnego, która otrzymała wezwanie maryjne. Obecnie istnie-
jąca budowla kościelna powstała w XV wieku i w tym samym czasie została 
ustanowiona kolegiatą3. Ponadto na przedmieściach lub w nieco większej od-
ległości od miasta istniało przez wieki pięć innych kościołów, na ogół niewiel-
kich, o różnorodnym charakterze, których początki pozostają jednak na ogół 
mało rozpoznane4.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stan kolegiaty i innych kościo-
łów w Środzie, opisany w aktach wizytacji generalnej z 1777 roku5. W ob-
szernym Aneksie natomiast publikujemy sam tekst wizytacyjny we własnym 
przekładzie z łaciny.

Do naszych czasów zachowały się akta kilku wizytacji przeprowadzo-
nych XVIII wieku w archidiakonacie poznańskim z mandatu biskupów po-
znańskich6. Ostatnią chronologicznie, a zarazem dającą bardzo obszerną rela-
cję o wizytowanych kościołach, jest wizytacja dokonana w latach 1777-1784. 
Ówczesny biskup poznański Andrzej Stanisław Młodziejowski mianował wi-
zytatorami tego terytorium dwóch duchownych: Franciszka Ksawerego Ry-
dzyńskiego (1734-1814) dla dekanatów Kostrzyn, Środa, Pyzdry, Rogoźno, 
Oborniki i Buk oraz Józefa Rogalińskiego (1728-1802) dla dekanatu poznań-
skiego7. Kościoły w Środzie zatem wizytował Franciszek Rydzyński, który 
w 1777 roku był koadiutorem archidiakona poznańskiego Leona Morawskie-
go oraz proboszczem w Chodzieży. W trakcie trwania mandatu wizytatora 
Rydzyński został sufraganem poznańskim (prekonizacja 18 września 1780, 
konsekracja 14 stycznia 1781), a kilkanaście lat później, już w warunkach 

3 Por. J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2: Archidiecezja poznańska w granicach 
historycznych i jej ustrój, Poznań 1964, s. 361.

4 Por. J. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, 
klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi 
poznańskiej, t. 1, Poznań 1858 (reprint Poznań b.r.), s. 317-319.

5 Akta wizytacji przeprowadzonej przez Franciszka Rydzyńskiego: Archiwum Archidiecezjalne 
w Poznaniu (dalej: AAP), zespół: Acta visitationum, sygn. AV 31, Visitatio generalis in Archi-
diaconatu Posnaniensi Decanatuum Kostrzynensis, Srodensis, Pyzdrensis, Rogoznensis, Oborni-
censis et Bukoviensis ex speciali commissione Illustrissimi Excellentissimi et Reverendissimi 
Domini Andreae Stanislai Kostka Młodziejowski Episcopi Posnaniensis et Varsaviensis Supremi 
Regni Cancellarii in Anno Domini 1777mo inchoatae et sub felici regimine moderni Illustrissimi 
Excellentissimi et Reverendissimi Domini loci ordinarii Antonii Onufrii de Okęcie Okęcki 
Supremi Regni Cancellarii per Franciscum Xaverium Comitem de Verbno Rydzyński Episcopum 
Nilopolitanum Suff raganeum et Archidiaconum Posnaniensem Custodem Metropolitanum 
Gnesnensem Ordinis Sancti Stanislai Equitem in Anno Domini 1784to expeditae (dalej: sygn. 
AV 31). – Akta wizytacji kolegiaty i innych kościołów w Środzie znajdują się na kartach 103r-132v.

6 Por. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, opr. M. Banaszak, F. Lenort, [w:] Dzieje Po-
znania i województwa poznańskiego (w granicach z 1975 r.). Informator o materiałach archiwalnych, 
red. C. Skopowski, t. 2, Warszawa 1982, s. 315-318.

7 Por. P.F. Neumann, Archidiakonat poznański, s. 16-17, 20-21.
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okupacji pruskiej, król Fryderyk II Wielki mianował go biskupem chełmiń-
skim8. Dekanat średzki był wizytowany przez Rydzyńskiego jako drugi w ar-
chidiakonacie, po dekanacie kostrzyńskim, a parafi a w Środzie jako pierwsza 
spośród parafi i dekanatu, którego była siedzibą. Wizytacja kolegiaty średz-
kiej jest datowana w aktach na dzień 9 października 1777 roku, natomiast 
wizytacje kolejnych tamtejszych kościołów noszą daty 14 i 15 tego samego 
miesiąca9.

Akt wizytacyjny jest sporządzony według określonego schematu, które-
go podstawę stanowiła instrukcja ordynariusza dla wizytatorów. Ostatnia jej 
część określała porządek, jaki należało zachować (ordo servandus) przy spo-
rządzaniu protokołu z wizytacji każdego z kościołów parafi alnych. Zakres 
tych kwestii był następujący: informacje wstępne o kościele, budowla od ze-
wnątrz i wewnątrz, dzwonnica, cmentarz, kostnica, konsekracja, erekcja i pa-
tronat kościoła, Najświętszy Sakrament, relikwie, chrzcielnica, oleje święte, 
ołtarze, odpusty, bractwa, zakrystia, księgi, uposażenie kościoła (benefi cjum) 
i budynki plebańskie, pleban, wierni, inni duchowni, szkoła, szpital, oratoria 
publiczne i kaplice prywatne, dekrety poprzednich wizytacji. Akt miał być 
zakończony dekretem reformacyjnym zawierającym ocenę sytuacji i rozpo-
rządzenia dla plebana10. Taki też zasadniczo jest akt wizytacji kościoła para-
fi alnego i zarazem kolegiackiego w Środzie, natomiast akta wizytacji innych 
kościołów na terenie średzkiej parafi i są odpowiednio dostosowane do ich sta-
tusu prawnego i w związku z tym nie mają informacji o wielu spośród wyżej 
wyszczególnionych kwestii, a co charakterystyczne i najbardziej zauważalne, 
są stosunkowo zwięzłe i znacznie krótsze.

Informacje o statusie prawnym kościoła

Był to – jak powiedziano – kościół parafi alny, noszący wezwanie Naj-
świętszej Maryi Panny Wniebowziętej. Dokument i okoliczności jego erygo-
wania nie były w czasach wizytacji znane, podobnie nie zachował się doku-
ment poświadczający jego konsekrację, choć jej fakt nie ulegał wątpliwości, 
gdyż świadczyły o nim znaki tego obrzędu widniejące na ścianach oraz do-
roczny obchód rocznicy tego wydarzenia, odbywający się w pierwszą niedzie-
lę po święcie św. Michała Archanioła11.

 8 Por. B. Kumor, Rydzyński Franciszek Ksawery Piotr, [w:] Polski słownik biografi czny, t. 33, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1991-1992, s. 453-455.

 9 Por. AAP, sygn. AV 31, k. 103r, 123v, 124v, 125v, 126v.
10 Por. P.F. Neumann, Archidiakonat poznański, s. 18-20.
11 Por. AAP, sygn. AV 31, k. 103r.
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Akta wizytacji podają, że świątynia została wyniesiona do godności kole-
giaty przez biskupa poznańskiego Stanisława Ciołka 8 grudnia 1423 roku12. 
W rzeczywistości jednak biskupem poznańskim był w tym czasie Andrzej Ła-
skarz sprawujący ten urząd od 1414 do 1426 roku13.

Budynek kościoła i jego otoczenie

Kościół był murowany, jego mury zostały określone jako solidne i choć za-
uważalny był ich stary wiek, wizytator nie stwierdził żadnego poważniejszego 
zniszczenia. Dach był niedawno naprawiony, miał pokrycie z palonej dachówki, 
niemniej stwierdzono, że niektóre belki więźby dachowej są zniszczone i wy-
magają naprawy. Monumentalną bryłę kościoła zdobiła wysoka wieża, wzbu-
dzająca podziw, którą określono jako wspaniałą i znakomitą. Do wnętrza świą-
tyni prowadziły trzy wejścia: główne pod wieżą i dwa boczne po obu stronach 
korpusu nawowego, poprzedzone kruchtami. Drzwi w wejściach były w do-
brym stanie i opatrzone należytym zamknięciem14. Wizytacja nie podaje bliż-
szych szczegółów o układzie architektonicznym kościoła. Wiadomo natomiast, 
że była to budowla trójnawowa; nawa główna była starsza, wzniesiona w latach 
1423-1428, natomiast obie boczne dodano pod koniec XV wieku lub na po-
czątku następnego. Prezbiterium było trzyprzęsłowe, zamknięte pięciobocznie, 
węższe i niższe od nawy głównej. Korpus świątyni miał również trzy przęsła, 
przy czym nawy boczne były tylko nieznacznie niższe od nawy głównej (układ 
bazylikowy). Do prezbiterium od strony północnej przylegała niewielka zakry-
stia ze skarbczykiem, a od strony południowej kaplica na rzucie ośmiokąta15.

Budowlę otaczał cmentarz obwiedziony murem, którego naprawa na pew-
nym niewielkim odcinku przeciągała się, ale były widoki na szybkie ukończe-
nie robót, co było konieczne dla zabezpieczenia cmentarza i znajdujących się 
tam grobów przed przedostawaniem się na jego obszar zwierząt. Na terenie 
przykościelnym nie sprawowano żadnych czynności świeckich, (wizytatorzy 
zwracali uwagę szczególnie na to, czy przy kościołach nie odbywają się jar-
marki albo inne formy handlu)16.

12 Por. tamże.
13 Por. J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, s. 80-81. – Dokument erekcji kapituły 

średzkiej z upoważnienia biskupa, który w tym czasie przebywał na synodzie w Pawii, wystawił 
Mikołaj Kicki, wikariusz generalny i kanonik katedralny poznański, dnia 13 XI 1423 r. Por. tamże, 
s. 604.

14 Por. AAP, sygn. AV 31, k. 103r.
15 Por. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. V: Województwo poznańskie, red. T. Ruszczyńska, 

A. Sławska, z. 24: Powiat średzki, Warszawa 1964, s. 22-23; Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, 
koncepcja, teksty, wybór fot. P. Maluśkiewicz, Poznań 2008, s. 258.

16 Por. AAP, sygn. AV 31, k. 103v.
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Na zewnątrz kościoła usytuowana była drewniana kostnica (ossarium), 
w której składano kości znajdowane przy kopaniu grobów oraz usuwane co 
jakiś czas z krypt pod kościołem. Innym obiektem przy kościele była dzwon-
nica, również drewniana, w czasie wizytacji akurat naprawiana. Wisiał w niej 
jeden, największy dzwon, znacznych rozmiarów17. Prawdopodobnie był to za-
chowany do dnia dzisiejszego dzwon o imieniu „św. Michał” z 1633 roku, 
o wadze 3800 kg. Obecnie istniejąca murowana dzwonnica, włączona w mur 
otaczający kolegiatę, została wybudowana dopiero w połowie XIX wieku18. 
Trzy inne dzwony, jeden większy i dwa mniejsze, umieszczone były w wie-
ży, a niewielka sygnaturka wisiała w wieżyczce na dachu kościoła. Większy 
dzwon wiszący w wieży został konsekrowany w 1738 roku19.

Wnętrze kościoła

Sufi ty były murowane, sklepione, a ściany wybielone. Okna po części wy-
magały naprawy, gdyż uległy zniszczeniu przez wichury. Podłoga w nawie 
głównej była drewniana, natomiast w obu nawach i kaplicach ceglana. Pod 
kościołem mieściło się siedem krypt grobowych20.

Na łuku między prezbiterium a nawą główną znajdował się krucyfi ks z po-
stacią Chrystusa oraz trzy fi gury: Najświętszej Maryi Panny, św. Jana i św. 
Marii Magdaleny. Z innych elementów wyposażenia zostały wymienione: 
ambona umieszczona przy ścianie po stronie Ewangelii, malowana i częścio-
wo ozdobiona złoceniami, stalle w prezbiterium dla duchowieństwa kolegia-
ty, ławki ustawione w dwóch rzędach w nawie, trzy konfesjonały. Naprzeciw 
ołtarza, a więc w zachodniej części kościoła, znajdował się chór muzyczny, 
drewniany, a na nim organy, które niedawno przed wizytacją zostały powięk-
szone o cztery głosy i aktualnie miały głosy 24. Spiżowa chrzcielnica miała 
swoje miejsce w kaplicy Grzymułtowskich. Zawierała ona miedziany kocio-
łek na wodę chrzcielną. W pobliżu wisiała zamykana szafka, w której znajdo-
wały się dwa trzyczęściowe naczynia z olejami świętymi, dzbanuszek na olej 
chorych, srebrna tacka i cynowa ampułka używane przy udzielaniu sakramen-
tu chrztu. Z kolei piscina była urządzona za ołtarzem św. Anny21.

17 Por. tamże.
18 Por. B. Urbańska, Kolegiata w Środzie Wielkopolskiej, Środa Wielkopolska 2008, s. 119-124.
19 Por. AAP, sygn. AV 31, k. 103v.
20 Por. tamże, k. 103r.
21 Por. tamże, k. 103r-v, 116r.
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Zakrystia

Jak wspomniano przy opisie bryły kościoła, zakrystia przylegała do prezbi-
terium od północy, czyli znajdowała się po stronie Ewangelii. Była pomiesz-
czeniem murowanym i ̶ podobnie jak kościół ̶ sklepionym. Znajdowała się niej 
szafa na przechowywanie szat i sprzętów liturgicznych, stół, nad którym wi-
siał krucyfi ks, oraz konfesjonał stojący przy ścianie. W tejże ścianie ukryte 
były drzwi wiodące do zapewne niewielkiego pomieszczenia zwanego skarb-
cem, gdzie przechowywano srebrne naczynia i inne przedmioty22. Inwentarz 
sprzętów kolegiaty, zamieszczony pod koniec aktu wizytacyjnego, pozwala 
poznać wyposażenie zakrystii w przedmioty ze srebra. Było tam 10 kielichów, 
z których cztery należały do kolegiaty jako całości, a sześć do poszczególnych 
ołtarzy posiadających własne uposażenie, dwie monstrancje, pacyfi kał, krzyż, 
dwie puszki na komunikanty, trybularz z łódką, dwie pary ampułek. Być może 
w zakrystii kolegiackiej jako w miejscu dobrze zabezpieczonym znajdowały 
się także cztery kielichy stanowiące wyposażenie kościołów leżących na te-
renie parafi i. Inwentarz wymienia ponadto pewną liczbę przedmiotów z mo-
siądzu, cyny i spiżu, które po części mogły być przechowywane w zakrystii 
lub skarbczyku (drugi trybularz z łódką, 7 par ampułek, tacka, 2 kociołki na 
wodę święconą), a po części stanowić stałe wyposażenie ołtarzy (22 świecz-
niki mosiężne, 6 cynowych) lub innych miejsc kościoła (2 lampy cynowe)23. 
Kolegiata nie miała natomiast osobnej, zamykanej wieczkiem pateny do za-
noszenia Komunii św. do chorych; używano do tego celu pateny branej od 
któregoś z kielichów mszalnych24. Zakrystia była też miejscem przechowywa-
nia szat liturgicznych, których rodzaje i liczbę przekazuje ten sam inwentarz. 
Wymieniono w nim 50 ornatów (najwięcej białych i czerwonych, znacznie 
mniej zielonych, fi oletowych i czarnych), siedem kap w różnych kolorach li-
turgicznych, po jednej parze dalmatyk białych i czerwonych oraz 10 alb. Za-
krystia posiadała pięć mszałów zwykłych i pięć żałobnych oraz jeden druko-
wany czcionką gotycką, psałterz, antyfonarz, księgę Pasji, dwa egzemplarze 
małego ofi cjum o Najświętszej Maryi Pannie, trzy brewiarze, rytuał, Biblię. 
Ponadto kolegiata posiadała własny księgozbiór liczący 224 księgi różnych 
autorów. Nie jest wykluczone, że mogły być one przechowywane w zakrystii 
lub skarbczyku, gdyż akt wizytacyjny nie wymienia jakiegoś innego pomiesz-
czenia w kolegiacie, które pełniłoby funkcję biblioteki25.

22 Por. tamże, k. 103v. – Zakrystia została rozbudowana w 2006 r. Por. B. Urbańska, Kolegiata 
w Środzie Wielkopolskiej, s. 79, 81, 195-196.

23 Por. AAP, sygn. AV 31, k. 129v-130r.
24 Por. Tamże, k. 116r.
25 Por. Tamże, k. 130r-v.
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Kaplice

Wizytacyjny opis kolegiaty wymienia dwie kaplice. Pierwsza z nich, już 
wspomniana wyżej, została w aktach wizytacji określona jako erygowana „na 
chwałę Trójcy Przenajświętszej i Najświętszej Maryi Panny, pod wezwaniem 
zaś św. Hieronima, Doktora Kościoła i Wyznawcy”26; obecnie nazywana jest 
kaplicą św. Trójcy albo Gostomskich27. Została ona dobudowana do bryły 
świątyni po stronie południowej, na wysokości prezbiterium, z którego prowa-
dziło do niej wejście ozdobione okazałym portalem marmurowym i opatrzone 
ozdobną kratą, dziełem Krzysztofa Oldendorfa z Gdańska28. Kaplica ta, ist-
niejąca do chwili obecnej, jest murowana, zbudowana na planie ośmioboku. 
Pokryta była płytkami miedzianymi. Ufundował ją Hieronim Gostomski, wo-
jewoda poznański29, jako mauzoleum rodowe, w którym oprócz ołtarza umie-
ścił monumentalny (niestety, nieukończony) nagrobek poświęcony pamięci 
swojej pierwszej żony, Urszuli z Sieniawskich primo voto Pampowskiej (zm. 
1598) oraz jej matki, Anny z Ostrorogów Lwowskich (zm. 1584), wdowy po 
Prokopie Sieniawskim, stolniku lwowskim. Pod kaplicą znajduje się krypta 
grobowa. Budowę kaplicy datuje się na lata ok. 1598-160230, a prace przy niej 
prowadzono do lat 30. XVII wieku. Była ona w pewnym stopniu kopią kapli-
cy grobowej Opalińskich w Radlinie31. Z fundacji Gostomskiego kaplica zo-
stała erygowana jako benefi cjum w 1602 roku przez Wawrzyńca Goślickiego, 
biskupa poznańskiego. Na mocy przywileju Zygmunta III fundator rezygno-
wał dobra dziedziczne Piotrowo i połowę Daszewic na rzecz poznańskiego 
kolegium jezuitów, podobnie prawo prezenty kapelana tej kaplicy i zobowią-
zanie do jej naprawy i utrzymania. W czasach wizytacji, która przypadła kil-
ka lat po zniesieniu Towarzystwa Jezusowego, kapelan nie otrzymywał już 
należnego czynszu. Do kaplicy przylegała murowana „zakrystia czyli skar-
biec”, w której złożone były paramenty potrzebne do odprawiania mszy św. 
i zapewne jakieś inne sprzęty należące do wyposażenia kaplicy32. Zakrystia ta 

26 Tamże, k. 114v.
27 Por. Katalog zabytków sztuki, t. V, z. 24, s. 25; B. Urbańska, Kolegiata w Środzie Wiel ko-

polskiej, s. 196-197.
28 Por. Katalog zabytków sztuki, t. V, z. 24, s. 26.
29 Hieronim Gostomski (zm. 1609), podkomorzy rawski od 1576, kasztelan nakielski 1588- 

-1592, wojewoda poznański 1592-1609; starosta m.in. średzki. Por. K. Lepszy, Gostomski Hieronim, 
[w:] Poslki słownik biografi czny, t. 8, s. 364-366.

30 Por. Katalog zabytków sztuki, t. V, z. 24, s. 25-26.
31 Por. J. Skuratowicz, Renesansowe kaplice grobowe z XVI i pierwszej połowy XVII wieku 

w Wielkopolsce, [w:] Studia nad renesansem w Wielkopolsce, red. T. Rudkowski, Poznań 1970, 
s. 59-62; J. Łoziński, Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520-1620, Warszawa 1973, s. 256-258, 
271.

32 Por. AAP, sygn. AV 31, k. 114r-v.
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dziś już nie istnieje, gdyż rozebrano ją w czasie prac remontowych kolegiaty 
w latach 60. XIX wieku33. Akta wizytacji nie wspominają o znajdującym się 
wówczas w tej kaplicy i zachowanym do naszych czasów wczesnobarokowym 
okazałym nagrobku zmarłego w wieku dziecięcym Zygmunta Stadnickiego, 
siostrzeńca fundatora34.

Druga kaplica wraz z mieszczącym się w niej ołtarzem nosiła wezwanie 
św. Marii Magdaleny i nazywana była kaplicą Grzymułtowskich35. Wizytator 
nie podaje jej lokalizacji, a dziś nie znajdujemy w kościele wyraźnego śladu jej 
istnienia. Z pomocą przychodzi jednak dokumentacja robót remontowych pro-
wadzonych w latach 60. XIX wieku za rządów długoletniego proboszcza ko-
legiaty, księdza Marcelego Weychana (1796-1890, proboszcz średzki w latach 
1830-1890). Z planów i notatek sporządzonych wówczas przez wikariusza, 
księdza Augustyna Szamarzewskiego, dowiadujemy się, że kaplica mieściła 
się w obecnym, najbardziej na wschód wysuniętym przęśle nawy południo-
wej36. Wizytacja z 1777 roku podaje, że ściany miała malowane, sufi t malowa-
ny wielobarwnie, od nawy głównej oddzielała ją krata żelazna, a we wnętrzu 
znajdowały się ławki oraz ołtarz snycerskiej roboty, malowany i po części zło-
cony, zawierający obraz Najświętszej Maryi Panny. Kaplica była konsekro-
wana w 1658 roku przez Wojciecha Tolibowskiego, biskupa poznańskiego. 
Wizytator określił ją jako bardzo wytworną i posiadającą wszelkie potrzebne 
sprzęty. Z kaplicą i jej ołtarzem związane były dwa ministeria, z których jed-
no fundowali Pampowscy, a drugie Grzymułtowscy37. Podczas wspomnianych 
prac remontowych, w roku 1869 kaplica została zlikwidowana, a to w ten spo-
sób, że ścianę zachodnią kaplicy rozebrano i tym samym jej przestrzeń została 
połączona z dwoma sąsiednimi przęsłami nawy południowej38.

Ołtarze, altarie i bractwa

W czasach wizytacji Rydzyńskiego kolegiata średzka posiadała 13 ołtarzy. 
Dwa z nich znajdowały się w wyżej opisanych kaplicach, jeden odgrywał rolę 
wielkiego, a więc ustawiony był w prezbiterium, jeden – wymieniony jako 
drugi (zaraz po opisie ołtarza wielkiego) – po stronie Epistoły39. Lokalizacja 
pozostałych dziewięciu nie została odnotowana.

33 Por. B. Urbańska, Kolegiata w Środzie Wielkopolskiej, s. 26.
34 Por. Tamże, s. 199-200; Katalog zabytków sztuki, t. V, z. 24, s. 26.
35 Por. AAP, sygn. AV 31, k. 115r.
36 Por. B. Urbańska, Kolegiata w Środzie Wielkopolskiej, s. 39, 41, 44, 170-171.
37 Por. AAP, sygn. AV 31, k. 115r.
38 Por. B. Urbańska, Kolegiata w Środzie Wielkopolskiej, s. 39, 41, 44.
39 Por. AAP, sygn. AV 31, k. 103v, 104r, 114r, 114v-115r.
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Tab. 1. Wezwania i opis ołtarzy w kolegiacie średzkiej wg akt wizytacji z 1777 roku

Lp. Wezwanie Opis

1. Ołtarz wielki

[Wniebowzięcia NMP]

Konstrukcji starodawnej, bardzo dobrej.

Drewniany, pięknie ozdobiony malowidłami i złoceniami.

Pośrodku obraz Wniebowzięcia NMP, 
powyżej Koronacji NMP.

Figury świętych.

Mensa murowana, konsekrowana 26 VI 1658 
przez Wojciecha Tolibowskiego biskupa poznańskiego.

W mensie relikwie św. Korneliusza Męczennika 
i św. Pauli Panny i Męczennicy.

Na mensie drewniane cyborium, w nim puszka 
z Najśw. Sakramentem. Nad cyborium ustawione taberna-
kulum drewniane do wystawiania Najśw. Sakramentu.

2. Najświętszej Maryi Panny Po stronie Epistoły.

Drewniany, starodawnej budowy, solidny.

Mensa murowana, konsekrowana 1683 przez Hieronima 
Wierzbowskiego biskupa fesseńskiego 
[sufragana poznańskiego].

3. Św. Katarzyny Panny i Mę-
czennicy

Pośrodku umieszczony obraz św. Antoniego z Padwy.

Drewniany, należycie ozdobiony.

Mensa murowana, konsekrowana przez [Wojciecha] Toli-
bowskiego biskupa poznańskiego [może 26 VI 1658, jak 
ołtarz wielki].

4. Wniebowzięcia NMP Dosyć okazały.

Konsekrowany przez [Wojciecha] Tolibowskiego biskupa 
poznańskiego w roku, miesiącu i dniu jak powyżej 
[czyli jak ołtarz wielki, a zatem 26 VI 1658].

W ołtarzu umieszczone relikwie św. Piusa i św. Karola 
Męczenników.

5. Miłosierdzia Bożego [wezwa-
nie odnotowane przy opisie 
ołtarza NMP (nr 12)]

Drewniany, nowo zbudowany, częściowo malowany, 
częściowo złocony.

Posiada własny, nieuszkodzony portatyl 
[zatem ołtarz nie konsekrowany].

6. Św. Kajetana Drewniany, malowany.

Mensa murowana.

Konsekrowany.

7. Trójcy Przenajświętszej Drewniany, starodawnej budowy.

Posiada całe potrzebne wyposażenie.

Konsekrowany.
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Lp. Wezwanie Opis

8. Krzyża św. Drewniany, nowy, z należnym wyposażeniem.

Ma własny portatyl [a więc ołtarz nie konsekrowany].

9. św. Michała Archanioła i św. 
Mikołaja Biskupa i Wyznawcy

Stosownie ozdobiony, z wszystkimi potrzebnymi 
elementami.

Mensa murowana, konsekrowana.

10. św. Anny Drewniany, nowo zbudowany.

Posiada całe potrzebne wyposażenie.

11.  [Zwany ołtarzem Trójcy Prze-
najświętszej albo Krzyża św.]

W kaplicy Gostomskich erygowanej „na chwałę Trójcy 
Przenajświętszej i Najśw. Maryi Panny, pod wezwaniem 
św. Hieronima”.

12. [Najświętszej Maryi Panny] Zawiera rzeźbiony wizerunek Najświętszej Maryi Panny.

Mensa konsekrowana.

Posiada całe potrzebne wyposażenie.

13. [św. Marii Magdaleny] W kaplicy Grzymułtowskich.

„Ołtarz czyli kaplica zwana Grzymułtowską jest pod we-
zwaniem św. Marii Magdaleny”.

Snycerski, malowany i częściowo złocony.

Zawiera obraz Najświętszej Maryi Panny.

Kaplica [a zatem zapewne i ołtarz] konsekrowana przez 
Wojciecha Tolibowskiego biskupa poznańskiego w 1658 r. 
[może zatem tak jak ołtarz główny: 26 VI].

Źródło: AAP, sygn. AV 31, k. 103v-115r.

Opisy ołtarzy, jakkolwiek niekiedy bardzo obszerne ze względu na liczne 
informacje o ich uposażeniu, nie są ani wyczerpujące, ani jednolite. Już ustale-
nie wezwań stwarza pewne trudności. Zostały one podane wprost jedynie dla 
ośmiu ołtarzy (Trójcy Przenajświętszej, Krzyża św., Najświętszej Maryi Pan-
ny, Wniebowzięcia NMP, św. Katarzyny, św. Kajetana, św. Anny oraz jedno 
podwójne: św. Michała i św. Mikołaja). Patrocinium ołtarza wielkiego można 
utożsamić z obrazem, który znajdował się w jego retabulum (Wniebowzię-
cie NMP) i z wezwaniem kościoła. Podobnie można postąpić w przypadku 
ołtarza bocznego oznaczonego numerem 12, gdzie umieszczona była fi gura 
Najświętszej Maryi Panny. Miano kaplicy Gostomskich zostało odnotowane 
w formie rozbudowanej (Trójca Przenajświętsza, Najświętsza Maryja Panna, 
św. Hieronim), tu jednak wiadomo, że obraz ołtarzowy, który zachował się do 
naszych czasów, przedstawia Trzy Osoby Boskie, z których Chrystus Ukrzy-

Tab. 1. cd.
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żowany wypełnia dwie trzecie powierzchni malowidła40. Stąd zarówno okreś-
lenie ołtarza jako noszącego wezwanie Trójcy Przenajświętszej, jak i Krzyża 
św.41 wydaje się na równi uprawnione. O ołtarzu w drugiej kaplicy zostało 
zapisane: „Ołtarz trzynasty czyli kaplica […] jest pod wezwaniem św. Marii 
Magdaleny”, natomiast w opisie ołtarza podano, że znajduje się w nim obraz 
Najświętszej Maryi Panny, a o jakimś wyobrażeniu św. Marii Magdaleny nie 
ma wzmianki42. Należy jeszcze wspomnieć o dwóch ołtarzach. Przy ołtarzu 
trzecim, który wymieniono pod wezwaniem św. Katarzyny, odnotowano wi-
zerunek w retabulum św. Antoniego Padewskiego, nie stwierdzając obecności 
wyobrażenia patronki ołtarza43. Gdy natomiast chodzi o ołtarz piąty, w jego 
opisie nie zaznaczono ani wezwania, ani wizerunku. Wezwanie jego pojawia 
się w zupełnie innym miejscu, mianowicie w opisie ołtarza dwunastego, gdzie 
zaznaczono, że jego czynsze i obligacje są wspólne z ołtarzem Miłosierdzia, 
a zatem z ołtarzem piątym, przy którym z kolei podano, że jest z nim związane 
bractwo miłosierdzia44.

Wydaje się, że wszystkie ołtarze były drewniane, choć wyraźnie zazna-
czono to w dziewięciu przypadkach. Co najmniej pięć z nich posiadało mensę 
murowaną, ale można przypuszczać, że tak samo było w przypadku kolejnych 
czterech. Dziewięć ołtarzy było konsekrowanych, z tych cztery konsekrował 
biskup poznański Wojciech Tolibowski (trzy na pewno w 1658 roku), a jeden 
biskup Hieronim Wierzbowski, sufragan poznański (w 1683 roku). Dwa ołta-
rze posiadały jedynie własny portatyl, a o jednym (św. Anny) nie mamy w tym 
względzie wiadomości. O tym ostatnim podano, że jest nowo zbudowany, 
a zatem można przyjąć, że nie był jeszcze konsekrowany, a jeśli odprawiano 
przy nim msze św., co wydaje się rzeczą oczywistą choćby ze względu na 
przyłączone do niego bractwo, to na pewno był zaopatrzony w portatyl.

40 Por. ilustrację w: B. Urbańska, Kolegiata w Środzie Wielkopolskiej, s. 200.
41 Takie wezwanie ołtarza podawał ks. Augustyn Szamarzewski w swojej dokumentacji 

dotyczącej kościoła w Środzie. Por. tamże, s. 50-51.
42 Por. AAP, sygn. AV 31, k. 115r.
43 Por. tamże, k. 106r.
44 Por. tamże, k. 108r, 115r.
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Zestawione w powyższej tabeli informacje pozwalają stwierdzić, że 
wszystkie ołtarze posiadały jakieś uposażenie, z którym wiązały się określo-
ne zobowiązania, przede wszystkim mszalne. Przy każdym też ołtarzu (z wy-
jątkiem wielkiego) zapisano, do kogo należy prawo patronatu (względnie 
prezenty lub kolacji) i kto aktualnie posiada prebendę, przy czym duchowni 
ustanowieni przy poszczególnych ołtarzach najczęściej są nazwani altarzysta-
mi (w ośmiu przypadkach), rzadziej natomiast jest o nich mowa jedynie jako 
o prezentowanych do ołtarza lub kaplicy (trzy razy) lub jako o kapelanie ka-
plicy (jeden raz).

Nie sposób odpowiedzieć na pytanie, czy wszystkie ołtarze były erygowa-
ne jako benefi cja kościelne w formie altarii lub kapelanii. Wizytacja stwier-
dza to wprost w odniesieniu do sześciu ołtarzy. I tak jedyną fundację altaryjną 
o metryce średniowiecznej (1475) posiadał ołtarz z fi gurą Najświętszej Maryi 
Panny oznaczony w aktach numerem 12, którego dochody i obligacje były 
połączone z uposażeniem ołtarza Miłosierdzia. Kolejne trzy ołtarze posiadały 
altarie erygowane w pierwszej połowie XVII wieku, i tak ołtarz św. Katarzyny 
zwany Ciulińskich erygowany był w 1614 roku, ołtarz św. Anny, przy którym 
istniało bractwo, w 1639 roku, a erygowania kaplicy Gostomskich dokonał 
biskup Wawrzyniec Goślicki w 1602 roku. Niezbyt jasne są informacje za-
warte w opisie ołtarza dziewiątego o podwójnym wezwaniu św. Michała i św. 
Mikołaja, przy którym ufundowano dwa ministeria altaryjne. Pierwsze z nich 
nosiło wezwanie św. Michała, które było też wezwaniem patronalnym brac-
twa kapłanów erygowanego w 1517 roku przez biskupa Andrzeja. Ta ostatnia 
informacja stwarza jednak problem, gdyż w podanym roku biskupem był Jan 
Lubrański. Można wysunąć przypuszczenie, że jeśli imię biskupa jest poda-
ne prawidłowo, to być może data została zapisana błędnie, i że chodzi o rok 
1617, gdy biskupem poznańskim był Andrzej Opaliński45. Drugie ministerium 
tego ołtarza, zapewne pod patronatem św. Mikołaja, ufundował Jan Centa-
lius46 żyjący na przełomie XVI i XVII wieku. Tak samo dwa ministeria ery-
gowane były przy kaplicy Grzymułtowskich (jedno Grzymułtowskich, drugie 
Pampowskich). Oba należy datować na XVII wiek, na co wskazują daty zapi-
sów sum stanowiących uposażenie (dla pierwszego ministerium rok 1623, dla 
drugiego przedział lat 1603-1676) oraz data konsekracji kaplicy (1658). Co do 
innych ołtarzy, można jedynie przypuszczać, że przynajmniej niektóre z nich 
były erygowane, o czym mogą świadczyć zapisane sumy oraz istnienie pa-

45 Andrzej Opaliński (także: Opaleński) h. Łodzia, ur. 1575, zm. 1623; biskup poznański 1607- 
-1623. Por. J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, s. 104.

46 Jan Centalius jest autorem panegiryku: Parentalia in obitum Illustrissimi et Magnifi ci D[omi]-
ni D[omini] Ianussii Grzymvtowski Castellani Bidgostien[sis] Capitanei Srodensis […] Anno 1617 
[…], Posnaniae in Offi  cina Wolrabj. Por. K. Estreicher, Bibliografi a polska, t. XIV, Kraków 1896, 
s. 117-118.
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tronów posiadających prawo prezenty i fakt, że w czasie wizytacji wszystkie 
ołtarze boczne miały swoich prebendarzy.

Omawiając ołtarze i ich uposażenie, trzeba uwzględnić bractwa istniejące 
w kolegiacie, a to z tej przyczyny, że po pierwsze: bractwa nie zostały opisane 
oddzielnie i wszystkie razem po kolei, lecz przy poszczególnych ołtarzach, 
z którymi zostały związane; po drugie: uposażenie bractw stanowiło równo-
cześnie dochody przeznaczone dla ich promotorów, którzy wypełniali zobo-
wiązania mszalne przy poszczególnych ołtarzach brackich. Dowiadujemy się 
zatem, że w kolegiacie średzkiej istniało pięć bractw, jednak różniły się one 
swym charakterem, a informacje podane o nich przez wizytatora są i niesyste-
matyczne, i w znacznym stopniu niepełne.

Przy ołtarzu drugim, noszącym wezwanie Najświętszej Maryi Panny, ist-
niały dwa bractwa. Pierwszym była konfraternia literatów erygowana w 1668 
roku, drugą bractwo szkaplerzne zaprowadzone przez Hieronima Wierzbow-
skiego w dniu konsekracji tego ołtarza w 1683 roku. Z kolei bractwo św. 
Anny przyłączone było do ołtarza o takim samym wezwaniu. Zaprowadzono 
je w 1640 roku na mocy przywileju wystawionego w 1603 roku przez bra-
ci mniejszych obserwantów (bernardynów) z klasztoru w Warszawie, gdzie 
mieściło się arcybractwo św. Anny, a tamtejszy klasztor miał prawo erygowa-
nia kolejnych bractw tego wezwania przy innych kościołach, także niezakon-
nych47. O istnieniu bractwa kapłanów mamy wzmiankę, że nosiło wezwanie 
św. Michała Archanioła i zostało erygowane 8 września 1517 roku (o ile za-
pis w aktach jest poprawny)48. Ołtarzowi tego bractwa patronował św. Michał 
(obok św. Mikołaja). Wreszcie o bractwie miłosierdzia dowiadujemy się je-
dynie z bardzo zdawkowej wzmianki, że zostało zaprowadzone dawno i że 
złączone było z ołtarzem o takim samym wezwaniu.

Jak wspomniano, wszystkie ołtarze posiadały pewne uposażenie, z którego 
wynikały określone zobowiązania dla duchownych korzystających z altaryj-
nych lub brackich dochodów. Uposażenie to miało dwojaką formę. Najpierw 
wymienić trzeba nieruchomości, wśród których były role (ogółem jeden łan 
oraz 13 i pół ćwierci), dwa folwarki, stodoła, trzy ogrody, sad, trzy parcele 
pod zabudowę, trzy domy mieszkalne. Tego rodzaju nieruchomości zapisano 
dla 10 ołtarzy. Drugą formę uposażenia stanowiły sumy pieniężne oraz pocho-
dzące od nich czynsze bądź same tylko czynsze. Dochody w tej formie posia-
dało 10 ołtarzy, jednak ich wysokość była znacznie zróżnicowana. Najwyż-

47 Por. J. Flaga, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 2004, s. 140.
48 Ksiądz Józef Nowacki podaje, że bractwo kapłanów w kolegiacie średzkiej istniało „już 

dawno przed r. 1476”. Posiadało „wówczas własną altarię i drugą od r. 1481, jedną św. Trójcy, 
Wniebowzięcia NMP, św. Apostołów i in., drugą św. Mikołaja i Barbary”. Autor ten twierdzi, że 
konfraternia kapłanów „przekształciła się w bractwo literackie”. Por. J. Nowacki, Dzieje archi-
diecezji poznańskiej, t. 2, s. 740.
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sze zapisy posiadał ołtarz świętych Michała i Mikołaja (154 grzywny i 6400 
fl .), kaplica Grzymułtowskich (42 grzywny i 5600 fl .) oraz ołtarz Najświętszej 
Maryi Panny z bractwami literackim i szkaplerznym oznaczony numerem 2 
(3495 fl .). Trzeba jednak dodać, że te tak liczne i stosunkowo wysokie zapisy 
w czasach przeprowadzanej wizytacji w znacznej mierze nie przynosiły już 
dochodów. Zostało to wielokrotnie zapisane przy wyszczególnianiu sum na-
leżących do poszczególnych ołtarzy (np. przy ołtarzu Miłosierdzia: „Od tych 
wszystkich wyżej wyszczególnionych sum [16 pozycji] obecnie nie otrzymuje 
się czynszu, z wyjątkiem trzech ostatnich”49), jak również na koniec części 
opisującej ołtarze, gdzie załączono wyjaśnienie: „Od tych wszystkich sum 
wyżej wyszczególnionych czynsze otrzymywane są w znikomej części i nie 
można ich odnaleźć, zwłaszcza [zapisanych] na rolach mieszczan i ogrodach, 
u których ze względu na odległość czasów i przez ciągłą zamianę i sprzedaż 
ról miejsce ulokowania sum jest prawie nie do wyśledzenia. […] [Promotorzy] 
czynszów od sum nie otrzymują […]”50. Niestety, na podstawie treści aktu 
wizytacyjnego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak faktycznie przedstawiła 
się wysokość otrzymywanych dochodów od zapisanych sum funduszowych. 
Można jedynie przypuszczać, że były one znacznie mniejsze, niż pragnęli tego 
dobrodzieje w czasie ich fundowania. Niemniej wykazy tych zapisów dona-
cyjnych, które wizytator skrzętnie zebrał i zamieścił w akcie wizytacyjnym, 
mają dużą wartość, gdyż dzięki nim możemy poznać szczodrość wiernych 
związanych z kolegiatą średzką w minionych pokoleniach. Poznajemy przy 
tym ich imiona i nazwiska oraz czas dokonania donacji.

Z zapisanymi dla duchownych sumami łączyły się ściśle zobowiązania 
w postaci mszy św., które w określonej intencji i według wyznaczonego for-
mularza miały być wieczyście odprawiane przy danym ołtarzu. Najczęściej 
kapłan zobligowany był do odprawiania od jednej do trzech mszy fundacyj-
nych w każdym tygodniu. I tak przy wielkim ołtarzu miała być odprawiana 
wotywa o NMP w każdy poniedziałek; przy ołtarzu Najświętszej Maryi Panny, 
z którym były związane bractwa literackie i szkaplerzne, msza Sabaoth w każ-
dą niedzielę i święto oraz wotywa o NMP w każdą środę i święto NMP; przy 
ołtarzu św. Katarzyny jedna msza w tygodniu; przy ołtarzu bocznym Wniebo-
wzięcia trzy msze w tygodniu: o Wniebowzięciu, o św. Wawrzyńcu i żałobna; 
przy ołtarzu Miłosierdzia msza Humiliavit w każdym tygodniu; przy ołtarzu 
św. Anny wotywa o św. Annie w każdy wtorek; w kaplicy Gostomskich co 
tydzień msza św. za duszę fundatora; w kaplicy Grzymułtowskich w każdym 
tygodniu trzy msze: o Trójcy, żałobna i o Krzyżu św., oraz w każdym miesiącu 
msza za duszę zmarłego Jana. Niektóre obligacje nie były tak znaczne, np. 

49 AAP, sygn. AV 31, k. 109r.
50 Tamże, k. 115v-116r.
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przy ołtarzu św. Kajetana miała być odprawiana msza śpiewana w niedzielę 
po święcie św. Kajetana, a zatem tylko raz w roku. W niektórych przypadkach 
nie zaznaczono częstotliwości wykonywania zobowiązania mszalnego. Naj-
bardziej rozbudowane były obligacje związane z dwoma ministeriami ołtarza 
świętych Michała i Mikołaja, gdzie oprócz jednej mszy wotywnej o Aniołach 
Stróżach co poniedziałek kapłani kolegiaty byli zobowiązani w każdym kwar-
tale śpiewać ofi cjum żałobne o trzech nokturnach z mszą śpiewaną i zwycza-
jową procesją żałobną. Wydaje się, że kapłani rezydujący przy kolegiacie sta-
rali się wypełniać te wszystkie zobowiązania. Nie znajdujemy w tej kwestii 
zastrzeżeń wizytatora. Możliwe jednak, że w miarę znacznego zmniejszenia 
się dochodów należących się z fundacji duchowni zwracali się do władzy du-
chownej o redukcję zobowiązań, tak aby odpowiadały one wysokości uzyski-
wanych czynszów.

Z fundacjami ołtarzowymi wiązało się prawo patronatu (w sensie potocz-
nym – ius patronatus sensu lato). Rzecz znamienna, jest ono odnotowane przy 
wszystkich ołtarzach i kaplicach, co wskazywałoby, że wszystkie te miejsca 
w kolegiacie miały status ustanowionych kanonicznie prebend. Największą 
liczbę patronatów miał magistrat miasta Środy, mianowicie w odniesieniu 
do pięciu ołtarzy (Najświętszej Maryi Panny, Wniebowzięcia NMP, Trójcy 
Przenajświętszej, Krzyża św., św. Anny) oraz jednego ministerium w kaplicy 
Grzymułtowskich; kapituła kolegiacka miała prawo prezenty altarzysty ołta-
rza św. Kajetana oraz pierwszego ministerium przy ołtarzu świętych Michała 
i Mikołaja; bractwo kapłańskie wyznaczało prebendarza drugiego ministerium 
przy tym samym ołtarzu; cech rzeźników średzkich posiadał prawo prezenty 
ołtarza Miłosierdzia oraz związanego z nim dochodami i obligacjami ołtarza 
Najświętszej Maryi Panny (ołtarz nr 12). Prawo prezenty do ołtarza św. Ka-
tarzyny należało do spadkobierców rodziny Skopków, a drugiego ministe-
rium w kaplicy Grzymułtowskich do spadkobierców tejże rodziny fundator-
skiej Grzymułtowskich. Nierozstrzygnięty wydaje się status prawny kapelanii 
w kaplicy Gostomskich po zniesieniu poznańskiego kolegium Towarzystwa 
Jezusowego.

Altarzystami ołtarzy bocznych i kapelanami kaplic byli duchowni rezydu-
jący przy kolegiacie: dziekan Tomasz Wąchalski (ołtarze: Najświętszej Maryi 
Panny – nr 2, św. Katarzyny), kustosz Antoni Stablewski (ołtarze: Miłosier-
dzia, świętych Michała i Mikołaja, Najświętszej Maryi Panny – nr 12, kapli-
ca Gostomskich), Kazimierz Borzęcki (ołtarze: Wniebowzięcia NMP, Trójcy 
Przenajświętszej, Krzyża św.), Ksawery Smolibocki51 (ołtarz św. Kajetana), 
Wojciech Mazurowicz (kaplica Grzymułtowskich) oraz subdiakon Wojciech 
Gniotczyk (ołtarz św. Anny).

51 W aktach wizytacji nazwisko występuje w dwóch formach: Smolibocki i Smolibowski.
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Kapituła

Jak już wspomniano wyżej, kościół w Środzie od 1423 roku miał status 
kolegiaty. Istniejąca przy nim kapituła składała się z trzech prałatur: prepozy-
tury, dziekanii i kustodii, oraz siedmiu kanonikatów.

Tab. 3. Prebendy kapituły kolegiackiej w Środzie i ich obsada w 1777 roku

Prebenda Prawo 
prezenty

Prebendarz Czy rezyduje Inne informacje

Prepozytura król Kajetan Wasielewski nie uposażenie: 

wieś Topola;

parcela pusta za murem 
cmentarza;

część dziesięcin i mesznego

Dziekania magistrat średzki Tomasz Wąchalski tak do dziekanii przyłączona jest 
prepozytura szpitala Ducha 
Świętego, z tego tytułu 
otrzymuje pewien dochód 
od ekonomów szpitalnych;

ćwierć roli;

jedna grzywna od magistratu;

dwie sumy czynszowe 
(200 fl  i 100 fl )

Kustodia kapituła Antoni Stablewski tak brak fundacji

Kanonikat f. 
Murzynowo

dziekan 
i kanonicy

Kazimierz Borzęcki tak nie otrzymuje żadnego 
czynszu

Kanonikat f. 
Szylingów

spadkobiercy 
Szylingów

Wojciech Madaliński nie nie ma żadnego czynszu ani 
fundacji

Kanonikat f. 
Brodowo

kapituła Florian Bętkowski nie nie otrzymuje żadnego 
czynszu

Kanonikat f. 
Piątkowo

kapituła Wojciech Mazurowicz tak fundacją jest suma 120 fl  
węgierskich

Kanonikat f. 
Kamienicznych

sukcesorzy 
Kamienicznych

vacat ̶ nie ma żadnego czynszu

Kanonikat f. 
Kamienicznych 
albo 
Wronowskich

Wojciech 
Bogulski 
obywatel średzki

vacat ̶ nie ma żadnego czynszu

Kanonikat f. 
Murzynowo

kapituła Ksawery Smolibowski tak nie ma żadnej fundacji

Źródło: AAP, sygn. AV 31, k. 117r-119r.
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Prawo prezenty na poszczególne prebendy należało do króla (prepozytura), 
magistratu miasta Środy (dziekania), samej kapituły (kustodia i cztery kanoni-
katy) i rodzin fundatorskich (trzy kanonikaty). W czasie wizytacji obsadzone 
były wszystkie trzy prałatury oraz pięć kanonikatów (zatem dwa kanonikaty 
wakowały), natomiast spośród ośmiu ówczesnych prebendarzy kapitulnych 
przy kościele rezydowało jedynie pięciu. Wymieniając poszczególne prałatury 
i kanonikaty, wizytator zamieścił również dane o ich aktualnym uposażeniu. 
Paradoksalnie, mimo nieobecności na miejscu prepozyta, wizytacja podaje 
najwięcej danych właśnie o jego uposażeniu, powołując się przede wszystkim 
na zapisy z poprzednich wizytacji Zalaszowskiego i Robertsona52. Prepozyt 
posiadał własną wieś Topolę położoną o ćwierć mili od Środy, pustą parcelę 
za murem cmentarza ze zrujnowaną stajnią oraz dziesięciny i meszne z nie-
których wsi należących do parafi i. Drugi z prałatów czerpał dochody z tytułu 
złączonej z dziekanią prepozytury szpitalnej, ponadto miał jedną ćwierć roli, 
jedną grzywnę od magistratu i dwie sumy czynszowe w łącznej wysokości 
300 fl . O kustoszu i siedmiu kanonikach akta podają, że nie mają oni żadnych 
dochodów fundacyjnych ani czynszów, co świadczyłoby, że pierwotne uposa-
żenie, na podstawie których każda z tych prebend została erygowana, z cza-
sem zupełnie zanikło. Jedynie kanonikat fundi Piątkowo nadal posiadał jako 
fundację sumę 120 fl orenów węgierskich lokowaną właśnie na wsi Piątkowo 
(i części Starkowca), której zapis pochodził z 1447 roku53.

Rezydujący przy kolegiacie członkowie kapituły mieli prawo do udziału 
(stąd określenie: participantes) w dochodach wspólnych, które zostały poda-
ne w dalszej części aktu wizytacyjnego, opatrzonej tytulikiem: Dochody stołu 
czcigodnej kapituły albo sumy, od których należą się czynsze. Wykaz tych do-
chodów obejmuje 17 sum o łącznej wartości 1439 grzywien i 3259 fl orenów 
10 groszy. Zapisy tych sum zostały dokonane głównie w XVI i XVII wieku 
(po siedem), jeden zapis pochodzi jeszcze z XV wieku, dwa ostatnie nato-
miast z wieku XVIII. Łączna wartość zapisanych donacji jest znaczna, za-
tem i roczne czynsze od nich pochodzące mogłyby stanowić znaczące źródło 
dochodu, jednak w czasach wizytacji kapituła nie otrzymywała już żadnych 
czynszów i z tego względu wizytator polecił, aby czynić starania o ich odszu-
kanie. Wspólnym majątkiem kapituły była też ćwierć roli, z tytułu której nale-
żało odprawiać śpiewaną mszę o NMP w każdy poniedziałek (jest to zapewne 
ta sama rola, która została wymieniona jako uposażenie wielkiego ołtarza)54. 
Z racji prowadzenia duszpasterstwa (cura animarum) przysługiwały duchow-
nym dziesięciny i meszne. Na mocy dekretu ugody między prepozytem i po-

52 Por. AAP, sygn. AV 31, k. 117r-v.
53 Por. tamże, k. 117v-119v.
54 Por. tamże, k. 121r-122r.
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zostałymi prebendarzami kapitulnymi, wydanego w 1535 roku przez Szymona 
z Chabielina55, archidiakona śremskiego i ofi cjała poznańskiego, duszpaster-
stwo w parafi i średzkiej należało „do kanoników albo raczej do dziekana 
wraz z kanonikami”56. W związku z tym oni właśnie otrzymywali dziesięciny 
i meszne z następujących miejscowości: Babino, Słupia Wielka i Mała, Ki-
jowo, Włostowo, Strzeszki, Czortki, Bętkowo Biskupie, Żabikowo, Zrzenica, 
jak również meszne z miasta Środy57. Natomiast być może na podstawie tej 
samej ugody świadczenia tego rodzaju z innych miejscowości (Zielniki, Ba-
bino, Bonice, Pławce, Jarosławiec, Zychowice oraz części Środy) otrzymywał 
prepozyt58.

W celu powiększenia uposażenia kapituły do kolegiaty średzkiej 
w 1533 roku został inkorporowany kościół parafi alny w Murzynowie, znaj-
dujący się w tym samym dekanacie. Dzięki inkorporacji kapituła weszła 
w posiadanie dochodów benefi cjum parafi alnego w Murzynowie, przyjmując 
równocześnie na siebie ciężary związane z utrzymaniem tamtejszego kościoła 
(budowa, naprawy i wyposażenie) oraz obowiązek utrzymania odpowiedniego 
duchownego w randze komendarza jako sprawującego duszpasterstwo w pa-
rafi i murzynowskiej. Na uposażenie i dochody z tamtejszego benefi cjum skła-
dały się: dom plebański, role w trzech polach, łąki, dwa ogrody, dwa domki 
z ogrodami, budynki gospodarcze oraz dziesięciny i meszne ze wsi parafi al-
nych, które były następujące: Murzynowo, Sabarszczewo, Połażejewo, Zber-
ki, Kopaszyce59.

W samej natomiast Środzie oprócz wyszczególnionych w opisie ołtarzy 
domów zamieszkiwanych przez kanoników jako altarzystów, duchowni kole-
giaty posiadali szereg parcel, na których dawniej stały domy, gdzie mieszkali 
ich poprzednicy. Do ich liczby należała parcela przy ulicy Kapłańskiej dla ka-
znodziei, parcela należąca do ołtarza Trójcy Przenajświętszej, parcela ołtarza 
Krzyża św., dwie parcele przy tej samej ulicy Kapłańskiej przynależne do oł-
tarza Miłosierdzia, parcela naprzeciw kościoła Wszystkich Świętych z domem 
wynajętym komornikowi, z sadem i stajnią, wreszcie parcela położona nieda-
leko dzwonnicy, przeznaczona na dom dla dwóch wikariuszy, których jednak 
od dawna nie było już przy kolegiacie ze względu na szczupłość uposażenia, 
a ich powinności wypełniali sami członkowie kapituły. Na tej ostatniej parce-

55 Szymon z Chabielina Chabielski h. Pomian (zm. 1552), wikariusz generalny i ofi cjał 
poznański w latach 1526-1527 i 1529-1536, archidiakon śremski 1527-1540. Por. J. Nowacki, Dzieje 
archidiecezji poznańskiej, t. 2, s. 214, 230, 295; K. Lutyński, Kapituła katedralna w Poznaniu w XVI 
wieku. Organizacja i majątek, Poznań 2000, s. 51.

56 AAP, sygn. AV 31, k. 116r.
57 Por. tamże, k. 116r, 120r-121r, 122r.
58 Por. tamże, k. 117r-v.
59 Por. tamże, k. 122r. – Akt wizytacyjny kościoła parafi alnego w Murzynowie: AAP, AV 31, 

k. 203r-208r.
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li tymczasem dziekan wystawił obszerny dom na swoje własne mieszkanie, 
który w przyszłości zostawi kapitule, by mogła w nim umieścić nauczyciela60.

Obowiązkiem członków kapituły rezydujących przy kościele (tj. dziekana, 
kustosza i trzech kanoników) było codzienne śpiewanie ofi cjum o Najświęt-
szej Maryi Pannie i mszy wotywnej, odprawianie w czwartek wotywy Cibavit 
o Najświętszym Sakramencie, w piątek wotywy Humiliavit, a w sobotę wo-
tywy o Najświętszej Maryi Pannie. Ponadto winni byli odmawiać godziny 
kanoniczne w uroczystsze święta, odprawiać msze konwentualne w niedziele 
i święta, uczestniczyć w posiedzeniach kapitulnych i być obecnymi na tury-
fi kacjach w kościele. Wizytator nakazał im, aby wszystkie te zobowiązania 
wypełniali jak najdokładniej. Równocześnie ocenił, że przykładnie i we wła-
ściwym porządku spełniają oni obowiązki związane ze sprawowaniem kultu 
Bożego61.

Kaznodzieja i służba kościelna

W kolegiacie ustanowiony był kaznodzieja, którego obowiązkiem było 
głoszenie kazania w niedziele i święta podczas śpiewanej sumy oraz naucza-
nie ludu prawd wiary. W czasie wizytacji funkcję te pełnił Ksawery Smoli-
bowski należący do liczby trzech kanoników rezydujących przy kolegiacie, 
a więc i uprawniony do partycypacji we wspólnych dochodach kapituły. Na-
tomiast z tytułu pełnionej funkcji kaznodziei posiadał specjalne uposażenie, 
na które składały się dwie ćwierci roli z przydatkami, roczne wynagrodzenie 
100 fl ., przy czym 80 fl . pochodziło z folwarku Murzynowo, a 20 fl . z folwar-
ku Zrzenica, sześć ćwiertni żyta i tyleż owsa z folwarku murzynowskiego, 
a także dwie sumy w wysokości 100 fl . i 1000 fl ., zapisane na czynsz odpo-
wiednio w 1625 i 1650 roku62.

Oprócz grona prałatów i kanoników oraz kaznodziei, akta wizytacyjne do-
starczają zwięzłych informacji o osobach świeckich pracujących w kościele. 
Należał do nich zakrystian, dla którego istniała fundacja w postaci pół ćwier-
ci roli, kantor opłacany z dochodów kościoła oraz organista, który w ramach 
wynagrodzenia użytkował dwie ćwierci roli stanowiące własność kościoła. 
Wszyscy trzej otrzymywali ponadto pewną kwotę z akcydensów63.

60 Por. tamże, k. 122r-123r.
61 Por. tamże, k. 119r.
62 Por. tamże, k. 119r-v.
63 Por. tamże, k. 119v.
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Dochody na rzecz świątyni

Istniały również pewne źródła dochodu na rzecz samego kościoła, prze-
znaczone pro fabrica ecclesiae, tj. na pokrycie kosztów koniecznych prac re-
montowych, oraz na inne bieżące potrzeby. Na ten cel kościół posiadał cztery 
ćwierci roli (nie licząc ról, które wchodziły w skład uposażenia altarii) oraz 
dwie sumy zapisane na czynsz. Nadto wizytator wspomina o innych mniej-
szych sumach, które wyszczególniono w wizytacji Zalaszowskiego, ale nie 
było wiadomo, gdzie są ulokowane, i z tego względu najpewniej nie otrzymy-
wano od nich żadnego czynszu. Z wymienionych czterech ćwierci ról (zapew-
ne oddanych w dzierżawę) na rzecz kościoła otrzymywano trzeci snop, który 
przejmował kanonik wybrany na ekonoma. On też gromadził wpływy z czyn-
szów, kolekt i akcydensów. Zebrane środki przeznaczał na remonty i inne po-
trzeby kościelne, a rachunek wpływów i wydatków był obowiązany składać 
wobec całej kapituły64.

Parafi a

Do okręgu parafi alnego należało miasto Środa oraz 14 wsi, wymienionych 
w następującej kolejności (nazwy jak podano w aktach wizytacji): Jarosła-
wiec, Zielniki, Zdzychowice, Pławce, Babino, Zrzenica, Włostowo, Kijowo, 
Czortki, Strzeszki, Pętkowo, Słupia Wielka i Mała, Żabikowo. Zapewne nale-
ży do nich dodać wieś Topolę, która znajdowała się w niewielkiej odległości 
od miasta i stanowiła uposażenie prepozyta kapituły średzkiej. Terytorium pa-
rafi alne sąsiadowało z parafi ami: Mączniki, Nietrzonowo i Koszuty i było za-
mieszkane przez 1943 katolików, w tym 548 mężczyzn i 523 kobiety w wieku 
zobowiązującym do Komunii wielkanocnej oraz 392 chłopców i 480 dziew-
czynek poniżej tego wieku. Wizytator odnotował, że nie stwierdzono, aby ktoś 
z katolików uchylał się od przystępowania do spowiedzi wielkanocnej. Ponad-
to na terenie parafi i, mianowicie w samej Środzie, mieszkała pięcioosobowa 
rodzina innowierców, zapewne ewangelików, a w całej parafi i doliczono się 
29 Żydów65.

Księgi metrykalne prowadzono dokładnie, przy czym księgi ochrzczo-
nych i zaślubionych spisywał kanonik będący sekretarzem kapituły, natomiast 
księgę zmarłych ekonom kapituły. Przy kolegiacie przechowywano także akta 
poprzednich wizytacji generalnych: Macieja Łubieńskiego z 1628 roku, Woj-
ciecha Tolibowskiego z 1662, Wojciecha Dobrzelewskiego z 1667, Mikoła-

64 Por. tamże, k. 116v.
65 Por. tamże, k. 119v-120r, 123r.
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ja Zalaszowskiego z 1696, Stanisława Kaczkowskiego z 1737 oraz Wilhelma 
Robertsona z 1744 roku. Wizytator przejrzał je, a zarazem polecił, aby wraz 
z zarządzeniami i obwieszczeniami diecezjalnej władzy duchownej przecho-
wywać je w bezpiecznym miejscu66.

Wizytator nie stwierdził, aby z tytułu pobierania opłat za posługi duchow-
ne (iura stolae) dopuszczano się jakichś nadużyć. W tym celu przejrzał wykaz 
dochodów, a przy tym stwierdził, że nie wpłynęła w związku z tymi opłata-
mi żadna skarga ze strony wiernych. Z pewnością na podstawie informacji 
duchownych kolegiaty stwierdził, że nie zauważono w parafi i publicznych 
grzeszników, gorszycieli i uprawiających praktyki zabobonne. Położne nato-
miast, które w parafi i wykonywały swoje funkcje, były należycie pouczone, 
w jaki sposób udzielać sakramentu chrztu noworodkom w przypadku nie-
bezpieczeństwa śmierci. W kościele nie było jakiegoś wizerunku, który był-
by uważany powszechnie za słynący łaskami. Kościół nie miał też relikwii 
wystawionych do czci publicznej, a obchodzone odpusty zostały w odpowied-
ni sposób pozyskane i następnie dopuszczone przez władzę diecezjalną. Nie 
stwierdzono, by w obrębie parafi i istniały jakieś dziesięciny, które przynależa-
łyby do stołu biskupiego67.

O szkole akta wizytacji wprost nie wspominają, ale zawarta jest w nich 
wzmianka, że nauczyciela utrzymuje i opłaca magistrat68. Był natomiast szpi-
tal dla ubogich, który jednak został opisany oddzielnie ze względu na to, że 
był połączony z własnym kościołem, którego opis znalazł się w części poświę-
conej innym świątyniom na terenie parafi i.

W obrębie parafi i istniał klasztor zakonu kaznodziejskiego69. Wizytator ani 
go nie wizytował (dominikanie jak inne zakony posiadali przywilej egzemp-
cji), ani nie podał jego opisu czy choćby wzmianki o czasie jego powstania. 
Zaznaczył jedynie, że na mocy rozporządzenia soboru trydenckiego odnośnie 

66 Por. tamże, k. 116r, 120r.
67 Por. tamże, k. 119v, 123r-v
68 Por. tamże, k. 123r.
69 Dominikanie osiedlili się w Środzie przed 1418 r. Klasztor przy kościele Krzyża św. ufun-

dował biskup chełmski Jan z Opatowca, dominikanin. Po kasacie konwentu władze pruskie 
w 1823 r. zamknęły kościół, a kilka lat później przekazały go miejscowej gminie ewangelickiej. 
W miejscu tej dawnej świątyni dominikańskiej protestanci w latach 1880-1881 wybudowali nowy 
kościół, który istnieje do czasów obecnych. Po zakończeniu II wojny światowej, gdy ludność 
wyznania ewangelickiego opuściła Środę, kościół został przejęty przez katolików i otrzymał 
wezwanie Najświętszego Serca Jezusa. Od 1972 roku stał się świątynią nowo erygowanej parafi i. 
Por. J. Wiesiołowski, Dominikanie w miastach wielkopolskich w okresie średniowiecza, [w:] Studia 
nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, red. J. Kłoczowski, t. 1, Warszawa 1975, s. 213-214; 
J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, s. 763; H. Dąbrowski, Od lokacji miasta do wojen 
szwedzkich w połowie XVII w., [w:] Dzieje Środy Wielkopolskiej i jej regionu, red. S. Nawrocki, 
Środa Wielkopolska 1990, t. 1, s. 58; L. Gomolec, Pod zaborem pruskim 1793-1918, [w:] Dzieje 
Środy Wielkopolskiej, t. 1, s. 110-111; Rocznik Archidiecezji Poznańskiej 2013, Poznań 2013, s. 707.
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do wszystkich klasztorów tutejsza wspólnota dominikańska powinna przyby-
wać do kościoła parafi alnego na każdą odbywającą się w nim procesję pu-
bliczną70.

Dwie kaplice prywatne były urządzone w dworach szlachty w Słupi i Ja-
rosławcu71, na co zezwolił urząd konsystorski w Poznaniu. W każdym z tych 
dworów przeznaczono na kaplicę specjalne miejsce wyjęte od użytku na inne 
cele, odpowiednio ozdobione i wyposażone we wszystkie sprzęty potrzebne 
do odprawiania mszy św.72

Kościół św. Idziego

Kościół ten, podobnie jak trzy wymienione poniżej73, określony jest w ak-
tach wizytacji mianem oratorium, co wskazuje na jego niewielkie rozmiary 
i pełnioną w tym czasie funkcję. Usytuowany był za murami miasta po stro-
nie południowej, na Przedmieściu Pyzdrskim74. Wezwanie kościoła było po-
dwójne: Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej i św. Idziego Opata 
i Wyznawcy, niemniej potocznie nazywany był kościółkiem św. Idziego. Tak 
z zewnątrz, jak wewnątrz pozostawał w stanie wielkiego zniszczenia. Prezbi-
terium miał murowane, a korpus nawowy drewniany, był pokryty gontem, 
posiadał wieżę i zakrystię. Jego konsekracji dokonał Maciej Marian Kurski, 
sufragan poznański, w 1672 roku (odpust na rocznicę konsekracji był obcho-
dzony w pierwszą niedzielę po oktawie Narodzenia NMP), prawdopodobnie 
po odbudowie albo po wzniesieniu na nowo części drewnianej, jeśli murowa-
ne prezbiterium – co można przypuścić – pochodziło z dawniejszych czasów. 
Dokument erekcyjny tego oratorium istniał w czasach wizytacji Rydzyńskiego 
i zapewne został mu przedłożony, gdyż w aktach odnotowano, że aktu erekcji 

70 Por. AAP, sygn. AV 31, k. 123r.
71 Według wykazu z lat ok. 1783-1784 Jarosławiec był własnością Józefa Zabłockiego, a Słu-

pia Mała i Wielka należały do Józefa Krzyżanowskiego. Por. „Regestr Diecezjów” Franciszka 
Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, do druku podał S. Górzyński, przy-
pisami i wstępem opatrzyli K. Chłapowski i S. Górzyński, Warszawa 2006, s. 817.

72 Por. AAP, sygn. AV 31, k. 123r.
73 Wspomniane kościółki istniały jeszcze w 1797 r. Kanonik kolegiaty średzkiej Ignacy 

Rzepnicki pisał o nich wówczas w sposób następujący: „In hoc oppido exstant capellae parvae tres, 
quarum duae, nempe S. Sebastiani et S. Aegidii ultimam minantur ruinam, et solummodo praebent 
opprobrium. Tertia autem Omnium Sanctorum in statu mediocri, sine tamen sepimento. Haec ut 
pote non oportunae, possent dirui, ligna pro fabrica matricis ecclesiae divendi, et obligationes 
annexae ad eamdem transferri. [...] Hospitale […] et ecclesia ipsius existens per aliquot annos 
in administratione IAR Wąchalski praepositi simul hospitalis ferme diruebatur […]” ̶ A. Weiss, 
Raporty dziekanów o stanie kościołów diecezji poznańskiej w 1797 roku, Lublin 2010, s. 161-162. 

74 Por. J. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, t. 1, s. 318.
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dokonał Andrzej Opaleński, biskup poznański w 1609 roku75. Prawdopodob-
nie była to powtórna erekcja, gdyż przypuszcza się, że pierwotnie ta niewielka 
świątynia mogła pełnić funkcje kościoła parafi alnego w okresie przed lokacją 
miasta, na co mogłoby wskazywać wezwanie św. Idziego76.

W kościele znajdowały się wówczas dwa konsekrowane ołtarze: jeden – 
tak samo jak kościół – poświęcony Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie 
Poczętej i św. Idziemu, drugi ku czci św. Kazimierza Wyznawcy. Mensy tych 
ołtarzy były konsekrowane wraz z kościołem, a więc w roku 1672. Wtedy też 
biskup Kurski poświęcił dwa dzwony wiszące w wieży kościoła. Cmentarz nie 
był ogrodzony77.

Prawo patronatu kościółka należało do magistratu średzkiego. Z jego pre-
zenty prebendarzem był tu w czasie wizytacji Wojciech Mazurowicz, będący 
równocześnie jednym z trzech kanoników partycypujących kolegiaty. Miesz-
kał w położonym nieopodal domu o dwóch izbach i dwóch komorach, który 
jednak pozostawał w stanie wielkiego zniszczenia. W pobliżu posiadał jeszcze 
jeden, również zniszczony, dom, ponadto należała do niego stodoła i ogród 
warzywny. Uposażeniem prebendarza były dwie ćwierci roli oraz położone 
w innym miejscu pół ćwierci, a także dwie sumy każda po 100 fl ., zapisane na 
rzecz każdorazowego prebendarza. Natomiast na potrzeby samego kościółka 
istniały co najmniej trzy sumy o łącznej wartości 71 grzywien, jednak o jednej 
z nich nie było wiadomo, gdzie została ulokowana, i w związku z tym wizyta-
tor polecił ją odszukać. Z tytułu posiadanych dochodów prebendarz był zobo-
wiązany odprawiać jedną mszę św. w każdym tygodniu. Własność kościółka 
stanowił jeden kielich srebrny z pateną oraz ornat koloru czerwonego78. Orato-
rium zostało rozebrane na końcu XVIII lub – co może bardziej prawdopodob-
ne – na początku XIX wieku79.

Kościół św. Sebastiana

Miał właściwie dwóch patronów: obok św. Sebastiana jest wymieniany 
także św. Fabian, obaj Męczennicy. Stał w znacznej odległości od miasta, przy 
drodze do Mącznik. Był w całości drewniany, kryty gontami, sufi t i podłoga 
były wykonane z desek. Na łuku tęczowym znajdował się krzyż z postacią 
Chrystusa, a na środku kościoła pod dachem wisiał dzwonek. Kościółek po-

75 Por. AAP, sygn. AV 31, k. 123v.
76 Por. J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, s. 361.
77 Por. AAP, sygn. AV 31, k. 123v.
78 Por. tamże, k. 123v-124v, 129v.
79 Por. B. Urbańska, Kolegiata w Środzie Wielkopolskiej, s. 11.



54 PIOTR FRANCISZEK NEUMANN

siadał tylko jeden ołtarz zaopatrzony w portatyl. Budowla była w stanie dość 
dobrym, jej cmentarz nie był ogrodzony80.

Budynek kościelny został wzniesiony przez kapitułę średzką w 1715 roku, 
najpewniej w miejscu starszego, gdyż zapisy sum na jego uposażenie w więk-
szości zostały dokonane w pierwszej połowie XVII wieku. Prawo patronatu 
należało do kapituły. W 1774 roku prebendarzem został ustanowiony Ksawery 
Smolibocki, kanonik i kaznodzieja w kolegiacie. Kościółek posiadał parcelę, 
przeznaczoną zapewne na dom dla prebendarza; w czasach wizytacji nie było 
na niej domu, lecz urządzono tam ogród warzywny. Jako uposażenie wymie-
niono trzy ćwierci roli oraz sumy czynszowe w wysokości 533 fl orenów pol-
skich i 30 grzywien, jednak żadnych czynszów już nie otrzymywano, zatem 
wizytator polecił je odnaleźć. Obowiązkiem prebendarza było odprawianie 
jednej mszy w miesiącu. Kościółek posiadał własny srebrny kielich mszalny81. 
Na początku XIX wieku świątynia była tak zniszczona, że uległa ruinie i zo-
stała rozebrana82.

Kościół Wszystkich Świętych

Usytuowany był w niewielkiej odległości na wschód od miasta i kolegia-
ty, na Przedmieściu Góreckim83. Jego początki ks. Józef Nowacki datuje na 
czas około 1443 roku84. Budowla istniejąca w czasie wizytacji Rydzyńskie-
go była już zapewne kolejnym obiektem wzniesionym w tym miejscu. Ko-
ściółek został konsekrowany w 1658 roku przez biskupa poznańskiego Woj-
ciecha Tolibowskiego, a obchód rocznicy konsekracji przypadał w niedzielę 
po święcie św. Małgorzaty. Był to budynek drewniany, w 1777 roku w dość 
dobrym stanie, jego kryty gontem dach wymagał naprawy. Posiadał jeden oł-
tarz z konsekrowaną mensą, ambonę po stronie Epistoły, wejście poprzedza-
ła kruchta, a pod dachem wisiał mały dzwon. Prawo patronatu należało do 
magistratu miasta Środy. Prebendarzem był w tym czasie Antoni Stablewski, 
kustosz w kapitule kolegiackiej. Przy kościółku Wszystkich Świętych posia-
dał dom o dwóch izbach i tyluż komorach, wybudowany własnym nakładem, 
w którym mieszkał wraz ze swoją służbą. W sąsiedztwie znajdował się mały 
sad i ogród za drogą wiodącą do wsi Mączniki85.

80 Por. AAP, sygn. AV 31, k. 124v.
81 Por. tamże, k. 124v-125v.
82 Por. B. Urbańska, Kolegiata w Środzie Wielkopolskiej, s. 14.
83 Por. tamże, s. 11, 13.
84 Por. J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, s. 361.
85 Por. AAP, sygn. AV 31, k. 125v-126r.
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Na uposażenie prebendarza składały się dwie ćwierci roli: jedna zwana 
Ciułkowską, druga Niklowską, oraz kilka zapisanych sum w łącznej wyso-
kości 12 grzywien i 350 fl orenów polskich, jednak czynsze od nich nie były 
otrzymywane i stąd wizytator polecił ustalić, do kogo aktualnie należą dobra, 
na których sumy te zostały zapisane. Z tytułu posiadanego uposażenia pre-
bendarz miał obowiązek odprawiać jedną mszę w miesiącu, jedną mszę w ty-
godniu oraz jedną mszę w każdym kwartale86. Kościółek w stanie wielkiego 
zniszczenia istniał jeszcze w 1821 roku, potem został rozebrany87.

Kościół i szpital Ducha Świętego

Kościół szpitalny położony był za bramą miasta, przy drodze prowadzącej 
do Poznania. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z początku XV wieku, może 
zatem powstał w już w wieku poprzednim88. Była to budowla drewniana, 
w czasie wizytacji z 1777 roku w stanie, który określono jako średni, wymaga-
jący naprawy. Na temat erekcji tego kościoła i znajdującego się przy nim szpi-
tala nie potrafi ono wizytatorowi niczego powiedzieć, z pewnością jednak mu-
siała to być fundacja erygowana przez kompetentną władzę kościelną. Kościół 
miał wieżę, po części zniszczoną, w niej wisiała sygnaturka. Był konsekro-
wany, gdyż mówiły o tym zapisy z poprzednich wizytacji, znaki tej ceremonii 
widniały na ścianach, a jej rocznicę obchodzono w niedzielę po uroczystości 
Wszystkich Świętych. Cmentarz kościoła był ogrodzony. Z elementów wy-
posażenia wymieniono dwa ołtarze: wielki pw. św. Barbary, o mensie kon-
sekrowanej, drugi mały, z wizerunkiem św. Jana Nepomucena, oraz organy 
małe czyli pozytyw, usytuowane na chórze. Z głównym ołtarzem związane 
było bractwo św. Barbary aprobowane przez kompetentną władzę duchowną 
w 1729 roku, najpewniej nie miało jednak osobnego uposażenia. Wyrazem 
kultu tej świętej był znajdująca się na jej obrazie srebrna sukienka oraz takież 
korona na głowie i kielich w ręku, jak również umieszczone na ołtarzu ta-
bliczki wotywne w liczbie 13. W kościele nie było żadnych relikwii, a odpusty 
obchodzono z tytułu patrocinium (Zesłanie Ducha Świętego), rocznicy kon-
sekracji oraz istniejącego przy nim bractwa. Prepozytura kościoła była inkor-
porowana do urzędu dziekana kolegiaty średzkiej. Na prepozycie spoczywał 
obowiązek opieki duszpasterskiej nad osobami przebywającymi w szpitalu, 
które też w kościele szpitalnym spełniały obowiązek spowiedzi wielkanocnej. 
Pieczę nad kościołem i szpitalem sprawowali prowizorzy wybierani dorocznie 

86 Por. tamże, k. 126r-v.
87 Por. B. Urbańska, Kolegiata w Środzie Wielkopolskiej, s. 12.
88 Por. J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 2, s. 660.
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nazajutrz po uroczystości Trójcy Przenajświętszej przez prepozyta i magistrat. 
Ich powinnością było zdawać raz w roku rachunek z dochodów i wydatków 
przed prepozytem i magistratem, w obecności samych ubogich, czyli miesz-
kańców szpitala89. Kościół Ducha Świętego istniał jeszcze w latach 20. XIX 
wieku90.

Szpital znajdował się przy kościele. Posiadał jedną izbę i osiem osobnych, 
zamykanych komór, w których w czasie wizytacji mieszkało siedem osób: 
trzech mężczyzn i cztery kobiety. Oprócz pomieszczeń dla pensjonariuszy ist-
niała w szpitalu druga izba z jedną komorą na mieszkanie dla prepozyta, choć 
kiedyś prepozyt miał w pobliżu oddzielny dom, jednak teraz już nie istnieją-
cy, a parcela po nim służyła prepozytowi jako dodatkowy ogród. W najbliż-
szym sąsiedztwie kościoła i szpitala znajdowały się następujące obiekty: dom 
opuszczony, bardzo zniszczony, spiżarnia zbudowana z kamieni, obora i sto-
doła, ogród warzywny, domek dla młynarza, za nim w odległości dwóch staj 
wiatrak, stanowiący własność szpitala91.

Podstawową formą uposażenia były role, z których plony służyły na 
utrzymanie ubogich oraz na wynagrodzenie dla prepozyta. Wykaz posiada-
nych gruntów otwiera osiem ćwierci roli wraz z innym kawałkiem i „przy-
miarkiem” o innej lokalizacji. Jako osobne części uposażenia wymieniono 
dwie ćwierci oraz jeszcze jedną ćwierć, pochodzące zapewne z odrębnych 
zapisów. Było zatem łącznie ponad 11 ćwierci roli, a na ich obsiew przezna-
czano jedną trzecią zebranego ziarna. Plony trafi ały do rąk prowizorów, któ-
rzy dzielili je pomiędzy wszystkich pensjonariuszy szpitala i jego prepozyta 
wraz ze służącym. Specyfi kacja naturaliów obejmowała następujące pozycje: 
żyto, jęczmień, pszenicę, owies, groch, proso, tatarkę, siemię na olej, masło, 
ser, sól. Ponadto każdy otrzymywał warzywa z ogrodu (w określonej liczbie 
zagonów), pieniądze na mięso, drewno na opał oraz mąkę pszenną z młyna. 
Prepozyt otrzymywał wszystkiego w ilości przynajmniej dwukrotnie większej 
niż każdy z ubogich, a dla służącego wyznaczone były przydziały takie same, 
jak dla mieszkańców szpitala. Prepozyt otrzymywał jeszcze od prowizorów 
rocznie 100 fl . z tytułu odprawiania w kościele szpitalnym każdego tygodnia 
jednej mszy św. za fundatorów oraz dwie grzywny. Młynarz na podstawie 
kontraktu był zobowiązany do naprawy młyna własnym kosztem, a gdyby 
doszło do spalenia się młyna, także własnym sumptem powinien go odbudo-
wać, przy czym ekonomowie szpitalni mieli obowiązek sprowadzić potrzebne 
do tego drewno. Szpital posiadał także uposażenie w sumach lokowanych na 
nieruchomościach. Sum tych wizytacja wymienia sześć w łącznej wysokości 

89 Por. AAP, sygn. AV 31, k. 126v-127v, 130r.
90 Por. B. Urbańska, Kolegiata w Środzie Wielkopolskiej, s. 14.
91 Por. AAP, sygn. AV 31, k. 127v.



 KOŚCIOŁY ŚRODY WIELKOPOLSKIEJ WEDŁUG AKT WIZYTACJI… 57

592 fl ., jednak czynsze otrzymywane były w tym czasie tylko od dwóch sum 
po 50 fl . każda. W najlepszym razie czynsz od nich mógł wynosić 7 fl . rocznie. 
Własnością szpitala było ponadto 85 owiec. O mieszkańcach szpitala wizyta-
cja podaje, że są zobowiązani codziennie śpiewać różaniec, w lecie w kościele 
szpitalnym, a w zimie w izbie nazwanej tu refektarzem92.

Stan kolegiaty według wizytatora

Na koniec trzeba poświęcić nieco uwagi opiniom i wskazaniom, które 
wizytator zamieścił w dekrecie reformacyjnym. Zaczyna on swoje uwagi od 
sprawy podstawowej, mianowicie odpowiedzialności kapłanów za przyjęty 
przez nich na siebie obowiązek prowadzenia duszpasterstwa, czyli troski o du-
sze wiernych (cura animarum). W przypadku kolegiaty średzkiej nie należało 
ono do prepozyta, który nawet przy kościele nie przebywał na stałe, lecz do 
pozostałych członków kapituły. Ta podstawowa praca kapłańska została po-
wierzona większej liczbie duchownych w tym celu, aby była ona wykonywana 
pilniej, dokładniej i z jak największym pożytkiem wiernych. Wizytator podno-
si przy tym kwestię stałego rezydowania prałatów i kanoników przy kościele. 
Wszyscy oni w liczbie pięciu (tylu do stałej rezydencji było zobowiązanych 
i tylu ich w tym czasie było ustanowionych na prebendy kapitulne, tj. dwóch 
prałatów i trzech kanoników) powinni stale przebywać na miejscu, zwłaszcza 
gdy przypadają jakieś święta większej rangi. Jeśliby natomiast zaszła potrze-
ba oddalenia się któregoś z nich, powinien na to uprzednio uzyskać zezwo-
lenie całej kapituły. Gdyby zaś któryś opuścił w tych okolicznościach swoje 
miejsce, powinien ponieść karę trzech grzywien. Prałaci i kanonicy byli zo-
bligowani wypełniać swoje zobowiązania z tytułu przynależności do kapituły, 
uczestnicząc w niedziele i święta we wspólnym śpiewaniu modlitw brewiarzo-
wych w stallach kolegiaty, odziani w komże. Wszyscy kapłani stanowiący kler 
kolegiaty mieli w należytym porządku jeden po drugim odprawiać msze św. 
Powinni odznaczać się czystością obyczajów i świecić przykładem, zwłasz-
cza prałaci jako wyniesieni do wyższej godności. Wizytator kładzie nacisk na 
wzajemną miłość między duchownymi i wystrzeganie się niezgody czy na-
wet prowadzenia między sobą procesów. W nauczaniu ludu powinni zwracać 
uwagę na świętowanie dni świętych, zwłaszcza przez powstrzymywanie się 
od handlu93.

Wizytator wiele uwagi poświęcił również stanowi materialnemu kościoła. 
Zwrócił uwagę na konieczność naprawy okien i elementów więźby dachowej, 

92 Por. tamże, k. 127v-129r.
93 Por. tamże, k. 130v-131v.
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dokończenie muru kościelnego, utrzymanie czystości wokół ołtarzy, zalecił na-
prawę i wybielenie naczynia na wodę chrzcielną, wymianę podartych obrusów, 
sprawienie kanonów ołtarzowych. Większość tych prac należała do obowiąz-
ków prefekta kościoła, którym był jeden z kanoników. Wizytator polecił mu 
również sumienne prowadzenie rachunków i przedstawianie ich całej kapitu-
le oraz starania o ulokowanie pewnych sum i dochodzenie utraconych czyn-
szów. Innym kapłanom przypomniał, że każdy z nich ma obowiązek odzyskać 
czynsze należne poszczególnym altariom. Prebendarzom wszystkich istnieją-
cych w Środzie lub jej pobliżu kościółków zalecił jak najdalej idącą troskę o te 
niewielkie świątynie, aby uchronić je przed ruiną. Ponadto prepozyt kościoła 
i szpitala Ducha Świętego otrzymał polecenie, aby czuwać nad należytym wy-
pełnianiem obowiązków przez prowizorów w zakresie wydawania ubogim wik-
tualiów, dbałości o budynki oraz sumiennego prowadzenia rachunku dochodów 
i wydatków, które powinny być dokładnie badane przez prepozyta w obecności 
przedstawicieli magistratu i ubogich. Prepozyt kolegiaty natomiast, który nie 
stawił się w czasie wizytacji, został przez wizytatora odesłany do urzędu kon-
systorskiego w Poznaniu w celu złożenia informacji i wyjaśnień94.

Zakończenie

Środa, stare miasto królewskie, należała do znaczniejszych miast w wiel-
kopolskiej części diecezji poznańskiej. Była miejscem odbywania sejmików, 
a jako ośrodek kościelny posiadała kościół parafi alny w randze kolegiaty, 
cztery mniejsze kościółki na przedmieściach oraz klasztor i kościół zakonny. 
Informacje zawarte w akcie wizytacji generalnej z 1777 roku pozwalają po-
znać okazałą budowlę kolegiaty z wieżą, dwiema kaplicami i zakrystią, o bo-
gatym wystroju wnętrza, na który składały się przede wszystkim liczne ołta-
rze. Posiadała kilka bractw oraz liczne fundacje altaryjne, które jednak w tym 
czasie pozbawione były w znacznej mierze swojego pierwotnego uposażenia. 
Czynnikiem wyróżniającym kościół średzki pośród innych kościołów była ka-
pituła kolegiacka ustanowiona w XV wieku. W czasach wizytacji liczba du-
chownych przebywających przy tym kościele, zarówno należących do kapi-
tuły, jak i altarzystów, nie była już tak znaczna, jak w czasach wcześniejszej 
świetności, wciąż jednak grono tamtejszych duchownych było liczniejsze niż 
przy wielu innych kościołach diecezji. Dzięki większej liczbie kapłanów służ-
ba Boża w kolegiacie średzkiej mogła być w sprawowana w szerszym zakresie 
i z większą okazałością, a wiernych miejscowej parafi i można było otoczyć 
lepszą troską duszpasterską.

94 Por. t amże, k. 131v-132v.
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Aneks

Edycja źródła w przekładzie na język polski

9, 14, 15 X 1777
Akta wizytacji kolegiaty oraz kościołów św. Idziego, św. Sebastiana, Wszyst-
kich Świętych i kościoła szpitalnego Ducha Świętego w Środzie Wielkopol-
skiej, przeprowadzonej z mandatu Andrzeja Stanisława Kostki Młodziejow-
skiego, biskupa poznańskiego, przez Franciszka Ksawerego Rydzyńskiego

Oryg. AAP, sygn. AV 31, k. 103r-132v., j. łac.
Tłum. na j. pol. własne

[k. 103r] Kościół parafi alny kolegiacki w mieście królewskim Środzie
Dnia 9 października [1777 roku]

[Kościół i jego wyposażenie]
Kościół ten jest murowany, w kształcie starodawnym, mury dookoła ma 

bardzo mocne i jakkolwiek widoczna jest [ich] starożytność, nie widać jednak 
żadnej ruiny. Dach ma dobry, nie tak dawno naprawiony, cały z palonej da-
chówki, nie widać na nim zniszczenia. Pod dachem są niektóre belki ze starości 
zniszczone, które choć wymagają naprawy, nie grożą jednak szybką ruiną. Do 
kościoła dołączona jest wieża murowana, stara, jednak wspaniała i znakomita. 
Wejścia są trzy, wielkie pod wieżą i dwa mniejsze po obu stronach, z kruchtą.

Ten kościół jest pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wniebowzię-
tej i jest parafi alnym. Nie wiadomo, przez kogo został erygowany. Nie ma do-
kumentu oryginalnego jego konsekracji, jednak że jest konsekrowany, wyni-
ka ze znaków [na ścianach] i z faktu obchodzenia od niepamiętnych czasów 
rocznicy dedykacji w niedzielę pierwszą po święcie św. Michała Archanioła. 
Ustanowiony jest kolegiatą przez niegdy najdostojniejszego i najprzewieleb-
niejszego Stanisława Tarłę Ciołka1, biskupa poznańskiego, w roku 1423 w so-
botę 8 grudnia.

Sufi t jest cały murowany, sklepiony, ściany wybielone. Okna w niektórych 
częściach z powodu zniszczenia przez wichurę wymagają naprawy. Podłoga 
w środku kościoła jest drewniana, dość dobra, a po obu stronach, w kaplicach, 
posadzka z cegły palonej. Na środku kościoła na łuku jest rzeźbiony wizeru-

1 Błędnie. Aktu tego dokonał Andrzej Łaskarz (1362-1426), biskup poznański 1414-1426.



60 PIOTR FRANCISZEK NEUMANN

nek [k. 103v] Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego z wizerunkami 
NMP Bolesnej, św. Jana i Marii Magdaleny.

Po stronie Ewangelii ambona stosownie po części malowana, po części 
złocona, przymocowana do ściany.

Przed wielkim ołtarzem są stalle, a w większym chórze ławki po obu stro-
nach, dobre i ustawione w należytym porządku. Konfesjonały trzy, postawione 
w miejscach dogodnych. Chór drewniany, na nim organy wcześniej o 20 gło-
sach, a niedawno powiększone o cztery głosy. Podwoje kościoła są dobre i do-
brze zamykane. Pod kościołem jest siedem krypt.

Cmentarz otoczony murem z wyjątkiem małej części, gdzie naprawa prze-
ciąga się. Po dokończeniu tej pracy na cmentarz nie będą miały dostępu zwie-
rzęta. Nie pozwala się, aby odbywały się na nim jakiekolwiek świeckie czyn-
ności. Kostnica dobra, drewniana.

Dzwonnica przy kościele drewniana, jej naprawę obecnie się przeprowa-
dza. W niej dzwon jeden, bardzo wielki; uważa się, że jest konsekrowany. Inne 
trzy dzwony w wieży, jeden większy i dwa mniejsze, ponadto jeden dzwonek 
sygnaturka w wieżyczce na dachu kościoła, z tych większy konsekrowany 
w roku 1738, co do innych nie wiadomo.

Zakrystia i jej sklepienie są murowane. Szafa nowa na przechowywa-
nie szat i sprzętów. Tamże konfesjonał ustawiony przy ścianie, w niej ukryte 
drzwi do skarbca, gdzie przechowuje się sprzęty srebrne. Stół dogodny, nad 
nim krucyfi ks. Zakrystia ta jest dobrze zamykana drzwiami i oknami.

Ołtarzy jest trzynaście, jedne w osobnych kaplicach, inne przy ścianach.

Ołtarz wielki
konstrukcji starodawnej, ale bardzo dobrej, drewniany, pięknie ozdobio-

ny malowidłami, złoceniami, fi gurami świętych [k. 104r], mający pośrodku 
obraz Wniebowzięcia NMP, a w wyższej kondygnacji wizerunek Jej Korona-
cji. Mensę ma murowaną, nakrytą trzema czystymi obrusami, konsekrowaną 
przez niegdy najdostojniejszego i najprzewielebniejszego Wojciecha Tolibow-
skiego2, biskupa poznańskiego, w roku 1658 dnia 26 czerwca, w niej złożone 
są relikwie świętych Męczenników Korneliusza i Pauli Panny.

Na tej mensie znajduje się cyborium drewniane, malowane i należycie 
ozdobione złoceniem, w nim puszka z Najświętszym Sakramentem srebrna, 
wewnątrz cała pozłocona, a na zewnątrz częściowo. Do puszki dołączona jest 
złocona patena dla dogodnego rozdawania Komunii św. Postacie [euchary-
styczne] są odnawiane dwa razy w miesiącu, co odnotowuje się na specjalnej 
tablicy. Nad tym cyborium znajduje się tabernakulum drewniane, zamykane, 
dla wystawiania Najświętszego Sakramentu.

2 Wojciech Tolibowski (zm. 1663), biskup poznański 1655-1663.



 KOŚCIOŁY ŚRODY WIELKOPOLSKIEJ WEDŁUG AKT WIZYTACJI… 61

Do tego ołtarza zapisana jest ćwierć roli, która leży w stronę Zielnik, mię-
dzy rolami sławetnego niegdy Migdalczyka, a z drugiej strony dostojnego 
dziekana. Z dochodów z tego kawałka roli otrzymuje się stypendium na mszę 
o NMP, śpiewaną przed tym ołtarzem w każdy poniedziałek.

Drugi ołtarz
po stronie Epistoły, jest drewniany, starodawnej budowy, dość solidny, wy-

stawiony na cześć Najświętszej Maryi Panny. Ma mensę murowaną, nakry-
tą trzema czystymi obrusami, konsekrowaną przez niegdy najdostojniejszego 
i najprzewielebniejszego Hieronima Wierzbowskiego3, biskupa fesseńskiego, 
w roku 1683. Z tym ołtarzem połączone jest bractwo szkaplerza świętego za-
prowadzone przez tegoż najprzewielebniejszego Wierzbowskiego w dniu kon-
sekracji tego ołtarza.

[k. 104v] Prawo patronatu tego ołtarza, czyli prezenty, należy do magistra-
tu średzkiego. Do tegoż ołtarza przyłączone jest także bractwo literatów.

Do tego ołtarza jest prezentowany i ustanowiony, a także wprowadzo-
ny, dostojny przewielebny Tomasz Wąchalski, dziekan kolegiaty średzkiej, 
w roku 1772. Przedłożył erekcję bractwa literatów z roku 1668.

[Dochody z tytułu bractwa literackiego]

Ze względu na bractwo literatów ma następujące dochody
Od sumy 300 fl orenów na dobrach Kęmpa Mała, [zapisanej] aktami grodz-

kimi poznańskimi w piątek [5 X] po święcie św. Franciszka Wyznawcy w roku 
1685.

Także od sumy 200 fl orenów polskich zapisanej na ćwierci roli sławetnych 
Jarosławków w roku 1665 we wtorek [2 VI] przed świętem Bożego Ciała.

Także łan roli w trzech polach średzkich z wszystkimi jego przynależno-
ściami. Również folwark dawniej zwany Smurawiński, ze wszystkimi budyn-
kami, zakupiony przez niegdy wielebnego Tomasza Depiusa, aktami średzki-
mi ołtarzowi literatów zapisany w roku 1666 we wtorek [22 VI] przed świętem 
Bożego Ciała i przywilejem królewskim wyjęty od ciężarów.

Także czynsz od sumy 80 fl orenów przez wielebnego Depiusa ulokowanej 
na ćwierci roli zwanej Błażeja Skopka za stawem miejskim i zapisanej aktami 
średzkimi w roku 1652 w piątek [20 IX] w wigilię św. Mateusza Apostoła.

Także czynsz od sumy 100 fl orenów na ćwierci roli Reginy Sobierayki 
między rolami sławetnego Piekarskiego i spadkobierców Andrzeja Kordo-
sa oraz na połowie ćwierci roli leżącej [k. 105r] między rolami sławetnego 
Jana Czapli i wielebnego niegdy Wojciecha Skopka, zapisanej w roku 1647 
w czwartek [5 XII] przed świętem św. Mikołaja.

3 Hieronim Wierzbowski (zm. 1712), biskup tytularny fesseński, sufragan poznański 1682-1712.
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Także czynsz od sumy 100 fl orenów legowanej przez niegdy zacnego Jana 
Chwałeckiego i na dobrach wsi Zielniki zapisanej aktami średzkimi w roku 
1658 w piątek [12 VII] przed świętem św. Małgorzaty Panny i Męczennicy.

Także czynsz od sumy 40 fl orenów przez niegdy Katarzynę Kaczarzynę 
na dobrach tejże [wsi] zapisanej w roku 1666 we wtorek [5 VII] po święcie 
Nawiedzenia NMP; ten czynsz na mocy dekretu komisji przeprowadzonej 
w roku Pańskim 1774 jest otrzymywany od magistratu średzkiego.

Także należy się czynsz od sumy 50 fl orenów przez niegdy Sebastiana 
Mochwicza na ćwierci roli, zapisanej aktami średzkimi w roku 1634 w środę 
[11 I] po Objawieniu Pańskim.

Także czynsz od sumy 50 fl orenów przez niegdy sławetnego Zaradnego 
zapisanej, po niegdy sławetnym Stanisławie Wieszczyckim przez Sebastiana 
Mochwicza legowanej na ćwierci roli tegoż Zaradnego w roku 1643 w piątek 
[9 X] po święcie św. Franciszka.

Także od sumy 500 fl orenów polskich na dobrach Czarne Piątkowo przed 
aktami konsystorza poznańskiego w roku 1737 dnia 9 stycznia, przeniesionej 
z cechu szewców poznańskich i lokowanej na rzeczonych dobrach.

[Dochody z tytułu bractwa szkaplerznego]

Dochód ze względu na bractwo szkaplerza św. należący do tego ołtarza.
Najpierw czynsz od sumy 600 [k. 105v] fl orenów polskich przez niegdy 

wielce dostojnego i najprzewielebniejszego Michała Cieleckiego, kanonika 
płockiego, prepozyta średzkiego, lokowanej na dobrach Słupia, zapisanej akta-
mi grodzkimi pyzdrskimi w środę [8 VI] w oktawie Bożego Ciała w roku 1695.

Także od sumy 400 fl orenów polskich przez niegdy wielebnego Kazimie-
rza Kaniewicza, naówczas altarzystę ołtarza literatów, zapisanej na rolach 
zwanych Barankowskie. Część tych ról na mocy dokonanej ugody z roku 
1695 obecnie posiada spokojnie aktualny altarzysta. Natomiast co do drugiej 
części, z ugody tej wynika, że została ona przeznaczona na rzecz ciężarów po-
noszonych dla Rzeczypospolitej.

Także od sumy 200 fl orenów polskich przez niegdy pana Jakuba Lempę, 
wówczas dzierżawcę wsi Trambinko, zapisanej aktami średzkimi na trzech 
i pół ćwierci roli pewnych mieszczan. Pierwsza ćwierć leży przy rolach czci-
godnej kapituły, druga przy rolach zwanych Niklowskie; trzecia i połowa mię-
dzy rolami Kamienicznych z jednej strony i Danielewskich z drugiej.

Także od sumy 500 fl orenów polskich na dobrach wsi Czarne Piątkowo 
zapisanej aktami grodzkimi poznańskimi w roku Pańskim 1697.

Także przedstawiony został zapis 1000 fl orenów polskich lokowanych na 
kamienicy zwanej niegdyś Trzeckich, z akt najdostojniejszego urzędu [konsy-
storskiego] poznańskiego z roku 1708 we wtorek 18 września; zapis ten został 
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dokonany przez Kostrzewskich. Ta suma w połowie, czyli 500 fl orenów, na-
leży do bractwa szkaplerza św. Gdy zaś dekretem komisorialnym z powodu 
zniszczenia rzeczonej kamienicy czwarta część całej sumy została obcięta, po-
zostaje zatem [k. 106r] z rzeczonych pięciuset tylko suma 375 fl orenów nale-
żąca do bractwa szkaplerznego.

[Obligacje altarzysty]

Zobowiązaniem tegoż altarzysty względem bractwa literatów jest śpiewać 
mszę Sabaoth w każdą niedzielę i święta po godzinach kanonicznych.

Organista i kantorzy mają być opłacani z dochodów altarzysty. On też 
opłaca wino i świece.

Ze względu zaś na bractwo szkaplerzne w każdą środę i w święta NMP 
odprawiana jest msza wotywna o NMP, nabożeństwo uroczystsze w święto 
szkaplerza, sumptem altarzysty. On też wynagradza organistę i kantorów, stara 
się o świece i wino.

Wziąwszy pod uwagę rachunek ponoszonych wydatków i wypełnianych 
obligacji, dochody tych bractw są nader skromne. Jednak zwyczaj wypełnia-
nia tych zobowiązań należy zachować. Ofi ary ze skarbony ani w małej części 
nie wystarczają na światło.

Trzeci ołtarz
św. Katarzyny Panny i Męczennicy, drewniany, mensa murowana, nakry-

ta trzema obrusami, konsekrowana przez niegdy najdostojniejszego i najprze-
wielebniejszego [Wojciecha] Tolibowskiego, biskupa poznańskiego, erygowa-
ny w roku Pańskim 1614, zwany Ciulińskich, należycie ozdobiony; pośrodku 
niego jest umieszczony wizerunek św. Antoniego z Padwy. Prawo prezenty 
należy do obywateli średzkich, spadkobierców niegdy sławetnych Skopów. 
Obecnie altarzystą jest dostojny Tomasz Wąchalski, dziekan kolegiaty średz-
kiej, ustanowiony i wprowadzony w roku 1762.

Uposażenie tego ołtarza

Jest dom obok posiadłości kościoła, darowany przez niegdy sławetnego 
Piotra Ciułka, w roku Pańskim 1600 zapisany w księgach ławniczych, o dwóch 
izbach, kryty gontem drewnianym, przez obecnego altarzystę naprawiony, 
w którym utrzymuje [on] komornika. Do tego domu przylega mały ogródek.

[k. 106v] Ma ćwierć roli położonej w stronę Zielnik, rozciągającą się do 
miejsca zwanego Podołuchwie, z jednej strony roli niegdy Łukasza Skopa, 
obecnie Śremowicza, z drugiej strony Obrębowicza.

Także drugą ćwierć roli zapisaną przez uczciwą Annę Ptakównę w roku 
Pańskim 1625.
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Także trzecią ćwierć roli legowaną testamentem przez niegdy uczciwą Re-
ginę Sobieraykę, obywatelkę średzką, w roku Pańskim 1670 i zapisaną aktami 
miejskimi, między rolami z obu stron należącymi do oratorium Wszystkich 
Świętych.

Czynsze na rzecz tego ołtarza

Niegdy sławetny Piotr Ciuła, obywatel średzki, zapisał 50 grzywien na 
pięciu ćwierciach roli własnej aktami wójtowskimi średzkimi w roku Pańskim 
1578 w środę [9 IV] po niedzieli Przewodniej.

Także suma 30 grzywien zapisana na ogrodzie Piotra Klujewicza, obywa-
tela średzkiego, w roku Pańskim 1681 we wtorek [14 I] przed świętem Świę-
tych Fabiana i Sebastiana Męczenników.

Także suma 12 grzywien zapisana na ogrodzie sławetnego Jakuba Jewa-
ska, położonym przy oratorium św. Idziego.

Także suma 100 fl orenów zapisana na roli Franciszka Owczarza, z czyn-
szu, w roku 1636.

Także suma 100 fl orenów zapisana na domu i ogrodzie Wojciecha Owcusz-
ka w roku 1631.

Także suma 100 fl orenów zapisana przez Sebastiana Roszka, przedmiesz-
czanina średzkiego, na folwarku swoim, z czynszu, w roku 1645.

Rzeczone czynsze nie są otrzymywane, z wyjątkiem bezpośrednio nastę-
pującego.

Urodzona niegdy z Bronikowskich Zakrzewska altarzyście [k. 107r] św. Ka-
tarzyny zapisała sumę 1000 fl orenów polskich na odprawianie mszy św. każ-
dego tygodnia, aktami grodzkimi poznańskimi w środę [24 V] po niedzieli 
Rogationum w roku 1724 na dobrach Słupia.

Przedstawiony został także wyciąg orzekający z dekretu komisorialnego, 
z którego okazuje się, że należy się jedna ćwierć roli przez niegdy sławetnego 
Franciszka Brzoskiego, obywatela średzkiego, na sufragia za jego duszę zapi-
sana aktami średzkimi do ołtarza św. Katarzyny w roku 1729 w poniedziałek 
[10 XII] po święcie Poczęcia NMP. Na tej roli dekretem niegdy najdostojniej-
szego i najprzewielebniejszego księcia [Teodora] Czartoryiskiego4 [s], bisku-
pa poznańskiego, wydanym w roku 1757 dnia 11 lipca, wyznaczone zostało 
i zatwierdzone dla altarzysty św. Katarzyny 300 fl orenów. Z powodu sprzeci-
wu właściciela rzeczonej roli dekret ten aż dotąd pozostaje bezskuteczny.

Czwarty ołtarz
pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, dosyć okazały, konsekrowany 

przez najdostojniejszego niegdy [Wojciecha] Tolibowskiego, biskupa poznań-

4 Teodor Czartoryski (1704-1768), biskup poznański 1739-1768.
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skiego, w roku, miesiącu i dniu jak powyżej. W tym ołtarzu umieszczone zo-
stały relikwie świętych Męczenników Piusa i Karola. Nakryty jest trzema ob-
rusami. Prawo patronatu należy do magistratu średzkiego. Obecnie altarzystą 
jest wielebny Kazimierz Borzęcki, ustanowiony i wprowadzony do tego ołta-
rza w roku 1775. Do tego ołtarza przynależy parcela, na której obecny altarzy-
sta wybudował sobie dom rezydencjalny. Przy tym domu ma mały sad.

Dochody do tego ołtarza

Czynsz 2 grzywien od sumy 24 grzywien zapisany na wsi Niemczyno 
Wielkie aktami grodzkimi poznańskimi w roku 1666.

W wizytacji [Mikołaja] Zalaszowskiego5 wymienione są dwa [k. 107v] 
zapisy pewne pod rokiem 1610 i 1627. Mówi się, że akta średzkie z tych lat 
spłonęły i stąd nie można uzyskać wyciągu o tych zapisach.

Także ma zapisany czynsz 1 grzywny od sumy 12 grzywien na rolach An-
drzeja Karlińskiego, zapisanej aktami wójtowskimi średzkimi w roku 1143[s].

Także czynsz 1 grzywny od 12 grzywien zapisanych na domu i ogrodzie 
Macieja Płociennika zwanego Szafran w roku 1643.

[Altarzysta] przedstawił zeznanie z roku 1650 dnia 18 listopada osób de-
legowanych przez magistrat średzki, uczynione w urzędzie [konsystorskim] 
poznańskim, że suma 1500 fl orenów polskich zapisana niegdyś na dobrach 
wsi Prąmno, z tychże dóbr została podniesiona i na dobra miejskie średzkie, 
mianowicie na wsie Ruszkowo i Zielniki, przeniesiona. Te same osoby dele-
gowane zapisały, że czynsz od tej sumy ma być płacony nazajutrz [25 VI] po 
każdym święcie św. Jana Chrzciciela.

Także czynsz od sumy 500 fl orenów polskich na kramie bogatym niegdy 
sławetnej Barbary Winklerowej, obywatelki poznańskiej, zapisanej aktami 
wójtowskimi poznańskimi w roku 1630.

Ma także wielebny altarzysta dwie ćwierci roli znajdujące się między ro-
lami mieszczańskimi: jedną ćwierć między rolami Macieja Migdała z jednej 
i Jakuba Jewaska z drugiej strony, leży ona w stronę Zielnik; drugą ćwierć 
w stronę bagien, między rolami z jednej strony sławetnego Kazimierza Ernar-
da, z drugiej zaś Sebastiana Laskowskiego.

[Obligacje altarzysty]

Z tytułu wyżej [k. 108r] wymienionych czynszów wielebny altarzysta jest 
zobowiązany każdego tygodnia odprawiać trzy msze, mianowicie jedną o Wnie-
bowzięciu NMP, drugą o św. Wawrzyńcu, trzecią żałobną za fundatorów. Tenże 
altarzysta jest zobowiązany troszczyć się o wino i świece do tego ołtarza.

5 Mikołaj Zalaszowski (1631-1703), archidiakon poznański 1695-1703.
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Do tego ołtarza są przywiązane odpusty na wybawienie dusz, uzyskane 
przed sześciu laty, jak mówi zawieszona karta.

Piąty ołtarz
jest drewniany, nowo wybudowany, częściowo malowany, częściowo zło-

cony, z własnym portatylem całym; mensa nakryta trzema czystymi obrusami.
Do tego ołtarza dołączone jest bractwo miłosierdzia, dawno zaprowadzone.
Prawo prezenty do tego ołtarza należy do cechu rzeźników.
Jako altarzysta został prezentowany dostojny przewielebny Antoni Sta-

blewski, kustosz tej kolegiaty, ustanowiony i wprowadzony w roku 1763.

Dochody tego ołtarza

Ma sumę 50 fl orenów polskich legowaną przez sławetnego niegdy Macie-
ja Restyusa, obywatela średzkiego, na śpiewaną wotywę Humiliavit w każdy 
piątek. Ta suma na własnej ćwierci roli położonej w stronę bagien miejskich, 
między rolami Jana Szymańskiego z jednej i Łukasza Otomańczyka z drugiej 
strony, zapisana w roku 1629.

Ma także sumę 100 fl orenów polskich przez uczciwą niegdy Agnieszkę 
Grzegorkową ze wsi Chwałkowo zapisaną na dobrach Grzegorza Kutera, 
przedmieszczanina średzkiego, w roku 1654.

Także ma sumę 100 fl orenów polskich przez sławetnego niegdy Jana Ła-
komego, przedmieszczanina średzkiego, na ćwierci roli własnej położonej 
w stronę wsi Zielniki, [k. 108v] zapisaną w roku 1644.

Także ma sumę 400 fl orenów polskich przez niegdy wielebnego Wojcie-
cha Sertoryusa, kanonika kościoła kolegiackiego średzkiego, umieszczoną na 
dobrach miejskich wsi Zielniki w roku 1647.

Także sumę 100 fl orenów polskich przez uczciwego Jana Zająca, przed-
mieszczanina średzkiego, na dobrach jego, przede wszystkim na gospodarstwie 
i ogrodzie, z jednej strony obok gospodarstwa niegdy sławetnego Stanisława Pie-
karskiego, z drugiej zaś strony obok ogrodu uczciwej Zofi i, wdowy po niegdy 
sławetnym Stanisławie Szatkowskim, obywatelu średzkim, zapisaną w roku 1666.

Także sumę 100 fl orenów polskich przez uczciwą niegdy Agnieszkę 
Chroy ską ze wsi Zielniki lokowaną, i na tychże dobrach przez magistrat średz-
ki podniesioną i zapisaną w roku 1659.

Ma też sumę 100 fl orenów polskich przez magistrat średzki od seniorów 
bractwa miłosierdzia podniesioną, na dobrach swoich miejskich wsi Zielniki 
lokowaną i zapisaną w roku 1659.

Także sumę 100 fl orenów polskich przez niegdy opatrznego Jana Smu-
rawkę, przedmieszczanina średzkiego, zebraną przez starszych za sprzęty po 
niegdy wielebnym Adamie Grodzickim, altarzyście rzeźników, i na połowie 
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ćwierci roli swojej własnej, położonej w stronę Zielnik między rolami opatrz-
nego Jana Smurawy i pracowitego Adama Chroyskiego, lokowaną i zapisaną 
w roku 1637.

Także sumę 100 fl orenów polskich przez niegdy Dorotę Kuniankę w asy-
stencji jej męża od starszych bractwa miłosierdzia podniesioną i na połowie 
ćwierci roli swej własnej, leżącej za stawem miejskim, lokowaną i zapisaną 
w roku 1637.

[k. 109r] Także sumę 24 grzywien przez niegdy opatrznego Marcina Goź-
dzia, przedmieszczanina średzkiego, od starszych cechu rzeźników podnie-
sioną, na połowie ćwierci roli swojej w stronę Zielnik lokowaną i zapisaną 
w roku 1634.

Także sumę 50 fl orenów polskich legowaną przez niegdy opatrznego Jana 
Rączkę, znajdującą się naówczas u uczciwego Wojciecha Haczyka, którą ten-
że Wojciech Haczyk na ćwierci roli swojej własnej leżącej w stronę Zielnik, 
zapisał w roku 1683.

Także sumę 100 fl orenów przez spadkobierczynie niegdy sławetnego Ko-
ciembowicza zapisaną na ćwierci roli swojej własnej, położonej w stronę ba-
gien, w roku 1708.

Także sumę 7 grzywien przez niegdy Stanisława Golimowskiego, altarzy-
stę, lokowaną i przez sławetnego Bartłomieja Urbańczyka na ćwierci roli swo-
jej zapisaną w roku 1660.

Także sumę 10 grzywien ubezpieczoną przez starszych cechu rzeźników 
na czynsz w roku 1637.

Także sumę 20 grzywien zabezpieczoną przez cech rzeźników, od niegdy 
uczciwej Urszuli Nyklowej w roku Pańskim 1640.

Także sumę 100 fl orenów polskich przez znakomitego Antoniego Tylewi-
cza od cechu szewców podniesioną i na ćwierci roli swojej na czynsz zapisaną 
w roku 1759.

Od tych wszystkich wyżej wyszczególnionych sum obecnie nie otrzymuje 
się czynszu, z wyjątkiem trzech ostatnich, jednak wielebny altarzysta w miarę 
możliwości czyni starania o ich odzyskanie.

[Obligacja altarzysty]

Z tytułu tych wszystkich czynszów altarzysta jest zobowiązany odprawiać 
każdego tygodnia rzeczoną mszę Humiliavit i starać się o wino i świece do 
tego ołtarza.

[k. 109v] Szósty ołtarz
św. Kajetana, jest konsekrowany, drewniany, malowany, ma mensę muro-

waną, nakrytą trzema obrusami.
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Prawo prezenty do tego ołtarza należy do czcigodnej Kapituły średzkiej. 
Obecnie prezentowanym na altarzystę jest wielebny Ksawery Smolibocki6.

Dochody tego ołtarza
Ma dom nowo wybudowany z dwiema izbami, drewniany, naprzeciwko 

[oratorium] Wszystkich Świętych. Za tym domem ma ogródek warzywny.
Z tym ołtarzem związana jest obligacja, mocą której wielebny altarzysta 

jest zobowiązany odprawiać śpiewaną mszę w pierwszą niedzielę po święcie 
św. Kajetana.

Siódmy ołtarz
Trójcy Przenajświętszej, konsekrowany, drewniany, starodawnej budowy, 

dosyć odpowiedni, ze wszystkimi elementami przynależnymi.
Prawo prezenty tego ołtarza należy do magistratu średzkiego.
Prezentowanym jest dostojny przewielebny Kazimierz Borzęcki, ustano-

wiony i wprowadzony w roku 1762.

Dochody tego ołtarza

Ma dom stary w średnim stanie, drewniany, z dwiema izbami, na przed-
mieściu za szpitalem, z małą stodołą i ogródkiem warzywnym przylegającym 
do tego domu.

Ma rolę podzieloną na trzy pola, mianowicie w pierwszym polu naprzeciw 
tego domu czyli folwarczku staj 6, w drugim i trzecim tyle samo. Ta rola ogó-
łem powinna [k. 110r] wynosić 4 ćwierci.

Na mocy zobowiązania do tego ołtarza wielebny altarzysta powinien od-
prawiać jedną mszę żałobną za duszę Katarzyny, fundatorki.

Ósmy ołtarz
Świętego Krzyża, nowy, drewniany, ma swój portatyl i jest dosyć okazały, 

z całym należnym wyposażeniem.
Prawo prezenty tego ołtarza należy do magistratu średzkiego.
Aktualnym altarzystą jest przewielebny Kazimierz Borzęcki, ustanowiony 

i wprowadzony w roku 1753.

Dochody tego ołtarza

Ma parcelę pustą na ulicy zwanej Kapłańska.

6 Nazwisko to występuje w niniejszym akcie wizytacyjnym w dwóch formach: Smolibocki 
i Smolibowski.
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Na mocy erekcji uznanej w ratuszu średzkim przez burmistrza i rajców 
i transumowanej w formie wyciągu treści na pergaminie wyraźnie wynika, 
że do tego ołtarza była suma 400 fl orenów węgierskich lokowana na dobrach 
dziedzicznych średzkich Zielniki i Ruszkowo na czynsz roczny 20 fl orenów 
węgierskich. Połowa tej sumy niegdyś została przeniesiona z rzeczonych dóbr 
i lokowana na kamienicy zwanej Wetlantowska, a potem Czempińska, obec-
nie Mejera. Od tej sumy na mocy dekretu komisji apostolskiej, sporządzonego 
w roku 1739 dnia zaś 19 kwietnia, ma przyznany czynsz roczny 50 fl orenów 
polskich.

Druga natomiast połowa rzeczonej sumy, mianowicie 200 fl orenów wę-
gierskich, z rzeczonych dóbr magistratu średzkiego została przeniesiona, co 
zostało przytoczone jedynie samymi słowami przez osoby z magistratu pod-
czas obecnej wizytacji, lecz to przytoczenie nie zostało niczym potwierdzone. 
[k. 110v] Z tytułu tego czynszu altarzysta jest zobowiązany do odprawiania 
trzech mszy, według przekazu poprzednich wizytacji, a na podstawie erekcji 
starać się o wszystkie potrzebne rzeczy do tego ołtarza.

Dziewiąty ołtarz
św. Michała i św. Mikołaja Biskupa Wyznawcy, z mensą murowaną, kon-

sekrowaną, stosownie zdobiony, ze wszystkimi rzeczami potrzebnymi. 

[Pierwsze ministerium]

Ten ołtarz ma dwa ministeria, mianowicie pierwsze św. Michała Archanio-
ła, pod którego wezwaniem jest erygowane bractwo kapłanów przez niegdy 
najdostojniejszego i najprzewielebniejszego Andrzeja7, biskupa poznańskiego, 
w roku 1517 dnia 8 września.

Prawo prezenty należy do czcigodnej kapituły.
Ma zapisaną sumę 2000 fl orenów polskich na dobrach Glinka Pańska, 

w grodzie poznańskim w poniedziałek [10 VII] przed świętem św. Małgorzaty 
Panny w roku Pańskim 1645, na wotywę o Świętych Aniołach Stróżach śpie-
waną w każdy poniedziałek, aprobowaną przez niegdy najprzewielebniejszego 
[Wojciecha] Tolibowskiego, biskupa poznańskiego, w roku 1658 dnia 8 lipca.

Drugie ministerium

kolacji tegoż bractwa kapłanów, z fundacji wielebnego niegdy Jana Centa-
liusa, kanonika średzkiego, na folwarku jego z dwiema ćwierciami roli, [któ-
re] legował testamentem, co zostało zatwierdzone w konsystorzu poznańskim. 

7 W 1517 r. biskupem poznańskim był Jan Lubrański. Może jednak chodzi o Andrzeja 
Opalińskiego (rządy w latach 1607-1623), ale wtedy zapis daty aktu byłby błędny.
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Z tego tytułu altarzysta jest zobowiązany do odprawiania jednej mszy żałobnej 
za duszę tegoż Centaliusa.

Obecnie [altarzystą] jest dostojny przewielebny Antoni Stablewski, usta-
nowiony i wprowadzony w roku 1776.

[Kolejne uposażenie tego ołtarza]

Ten ołtarz ma także jedną ćwierć roli i połowę na potrzeby ołtarza legowa-
ną przez niegdy przewielebnego [k. 111r] Joachima Gostyniusa.

Ma zapisaną sumę 50 fl orenów polskich na potrzeby tego ołtarza w roku 
1684 przez niegdy Jana Jewaska, obywatela średzkiego, na połowie ćwierci 
roli w stronę Zielnik leżącą, jak również na ogrodzie i domu jego, z czynszu 
rocznego.

Także sumę 18 grzywien [zapisaną] aktami średzkimi w roku Pańskim 
1644 na aniwersarz.

Także sumę 100 fl orenów zapisaną na połowie łanu roli za sadzawką zwa-
ną Bartlewska, z czynszu rocznego, na aniwersarz Łukasza Skopa.

Także sumę 120 fl orenów zapisaną aktami wójtowskimi, z czynszu, na 
aniwersarz, w roku Pańskim 1664.

Także sumę 100 fl orenów zapisaną na aniwersarz Mikołaja Gryzika, akta-
mi wójtowskimi w roku Pańskim 1640.

Także sumę 300 fl orenów polskich zapisaną przez niegdy Jana Łakomego 
na ćwierci roli aktami konsystorza poznańskiego w roku 1638.

Także sumę 100 fl orenów polskich na aniwersarz Anny Ptakówny zapisa-
ną w aktach wójtowskich średzkich w roku 1638 w środę [16 VI] po święcie 
Świętych Wita i Modesta.

Także sumę 100 fl orenów polskich, którą zastawił Grzegorz Kopec na 
ćwierci roli w roku 1620 w środę [13 V] po niedzieli Jubilate.

Także sumę 100 fl orenów polskich, którą otrzymał Franciszek Grzymałka, 
na aniwersarz Agnieszki Wieszczyckiej w roku 1641 w poniedziałek [27 V] po 
święcie Najświętszej i Niepodzielnej Trójcy.

Także [sumę] 100 fl orenów polskich, którą tenże Franciszek Grzymałka 
aktami wójtowskimi zapisał roku i dnia jak wyżej [27 V 1641].

Także sumę 100 fl orenów polskich, którą [k. 111v] zapisała sławetna Regi-
na Sobierayka na półtorej ćwierci roli, w aktach wójtowskich w roku Pańskim 
1641 w środę [4 XII] przed świętem św. Mikołaja Biskupa.

Także sumę 100 fl orenów polskich, którą zapisał Sebastian Smurawka na 
aniwersarz żony swojej, na ćwierci roli aktami wójtowskimi średzkimi w roku 
1645.

Także sumę 100 fl orenów polskich zapisaną w roku 1644 w środę [27 IV] 
po święcie św. Marka Ewangelisty aktami wójtowskimi średzkimi.
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Także sumę 100 fl orenów polskich, którą zapisał Piotr Krzężołek w roku 
1647.

Także sumę 100 fl orenów polskich, którą zapisał Marcin Klocek aktami 
wójtowskimi średzkimi w roku 1642 w piątek [23 V] przed niedzielą Rogatio-
num na roli swojej, na aniwersarz.

Także sumę 200 fl orenów polskich na aniwersarz szlachetnego Andrze-
ja Chinowskiego, którą zapisał magistrat średzki na wsi miejskiej Ruszkowo 
w roku 1649 przed świętem Świętych Filipa i Jakuba Apostołów.

Także sumę 100 fl orenów polskich na aniwersarz wielebnego niegdy Jana 
Krankowskiego, kanonika średzkiego, którą magistrat średzki zapisał w roku 
1659 w piątek [31 I] przed świętem Oczyszczenia NMP, aktami wójtowskimi 
średzkimi.

Także sumę 200 fl orenów polskich na aniwersarz wielebnego niegdy Jana 
Centaliusa, którą zapisali opiekunowie Miarki na ćwierci roli aktami wójtow-
skimi średzkimi w roku 1650 w piątek [1 IV] przed niedzielą Judica.

Także sumę 100 fl orenów polskich na aniwersarz Macieja i Anny Go-
ścinnych zapisaną przez Jana Miarczyka na ćwierci roli własnej w roku 1644 
w środę [27 IV] przed świętem Świętych Filipa i Jakuba Apostołów.

Także sumę 100 fl orenów polskich na aniwersarz niegdy wielebnego Sta-
nisława Golimowskiego i Agnieszki Golimowskiej, jego matki, przez Urszu-
lę Otomankę [k. 112r] na posiadłości swojej zapisaną w roku 1650 w piątek 
[22 IX] przed świętem św. Michała Archanioła.

Także sumę 100 fl orenów polskich na aniwersarz Urszuli Wacławowej 
przez Macieja Płaczka na ćwierci roli zapisaną w roku 1654 w środę [29 IV] 
przed świętem Świętych Filipa i Jakuba Apostołów.

Także sumę 100 fl orenów polskich na aniwersarz Elżbiety Mydelniczki na 
połowie ćwierci roli zapisaną przez Annę Klockową w roku 1651 w piątek 
[31 III] przed Niedzielą Palmową aktami wójtowskimi.

Także sumę 150 fl orenów polskich na wotywę św. Wojciecha legowaną 
przez wielebnego niegdy Wojciecha Sartoriusa, zapisaną przez Jana Czaplę na 
ćwierci roli w roku 1651 w środę [22 III] przed niedzielą Judica aktami wój-
towskimi średzkimi.

Także sumę 15 grzywien legowaną na aniwersarz Grzegorza Wnorowskie-
go, zapisaną zaś przez Adama i Jana Starzybracików na ćwierci roli swojej 
położonej za stawem miejskim, w roku 1620 w piątek [4 XII] po święcie św. 
Andrzeja Apostoła.

Także sumę 100 fl orenów polskich na aniwersarz wielebnego Piotra Mata-
niny, przez Pawła Otomana na ćwierci roli własnej zapisaną aktami wójtowski-
mi średzkimi w roku 1622 w sobotę [22 I] nazajutrz po święcie św. Agnieszki.

Także sumę 100 fl orenów polskich zapisaną przez Macieja Osesa na ćwier-
ci roli własnej w roku 1624 w poniedziałek [18 III] po niedzieli Laetare.
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Także sumę 30 grzywien przez Wojciecha Rychlickiego zapisaną na dwóch 
posiadłościach w roku 1622 w sobotę [19 III] przed Niedzielą Palmową.

Także sumę 27 grzywien przez Hieronima Ważyńskiego na posiadłości 
własnej zwanej Gnatowskie zapisaną w roku 1634 aktami wójtowskimi.

Także sumę 15 grzywien przez Wojciecha Wyręblaka na domu swoim 
i ogrodzie [k. 112v] zapisaną w roku 1645 w piątek [1 VIII] w sam dzień świę-
ta św. Piotra w Okowach aktami wójtowskimi średzkimi.

Także sumę 100 fl orenów polskich na aniwersarz Wawrzyńca Przywartego 
zapisaną przez Reginę Rychlicką aktami wójtowskimi średzkimi w roku 1654 
w środę [23 IX] po święcie św. Mateusza Apostoła.

Także sumę 100 fl orenów polskich za duszę wielebnego niegdy Gostyniu-
sa zapisaną przez Pawła Zawalidrogę na roli swojej w roku 1664 aktami miej-
skimi średzkimi.

Także sumę 100 fl orenów polskich na aniwersarz wielebnego niegdy Go-
styniusa zapisaną przez Jakuba Jewaska na ćwierci roli własnej aktami wój-
towskimi w roku 1664 w czwartek [4 IX] przed świętem Narodzenia NMP.

Także sumę 100 fl orenów polskich za duszę wielebnego niegdy Mikołaja 
Gostyniusa zapisaną przez Katarzynę Woytowiczową na roli swojej w roku 
1664 w sobotę [19 VII] po święcie Rozesłania Świętych Apostołów.

Także sumę 50 fl orenów polskich przez Katarzynę Nowacką zapisaną na 
kramie i ogrodzie swoim w roku jak wyżej.

Także sumę 130 fl orenów polskich legowaną przez wielebnego Gosty-
niusa, przez Macieja Lampartowicza zapisaną na połowie ćwierci roli w roku 
1663 w poniedziałek [19 II] po niedzieli drugiej Wielkiego Postu.

Także sumę 200 fl orenów polskich na aniwersarz wielebnego niegdy An-
drzeja Brodowicza, zapisaną przez urodzoną Sieraszewską na wsi Gutowo ak-
tami grodzkimi poznańskimi w roku 1663.

Także sumę 100 fl orenów polskich legowaną przez wielebnego niegdy 
Mikołaja Gostyniusa, zapisaną przez Reginę Rakozę na połowie ćwierci roli, 
z czynszu rocznego, w roku 1663.

Także sumę 100 fl orenów polskich legowaną przez wielebnego niegdy 
Jana Krankowskiego, zapisaną przez Walentego [k. 113r] Chroyskiego na roli 
swojej w stronę Zielnik, z czynszu rocznego, w roku 1666.

Także 6 grzywien przez niegdy Pawła Otomana, obywatela średzkiego, za-
pisanych na posiadłości swojej w roku 1617 w środę [18 X] po święcie św. Ja-
dwigi aktami wójtowskimi średzkimi.

Także 6 grzywien przez Reginę Urbańską na ogrodzie swoim własnym, zapi-
sanych w roku 1623 w środę [10 V] nazajutrz po święcie św. Stanisława Biskupa.

Także sumę 30 grzywien i drugą 30 fl orenów przez Wawrzyńca Przywar-
tego zapisane na roli w roku 1632 w poniedziałek [1 XI] po święcie Świętych 
Szymona i Judy Apostołów, z czynszu rocznego.
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Także sumę 100 fl orenów polskich na aniwersarz wielebnego niegdy Woj-
ciecha Sartoriusa, zapisaną przez Katarzynę Tesarzównę alias Jaworkowiczo-
wą na ćwierci roli w roku 1648 w środę [18 III] przed niedzielą Laetare.

Także 6 grzywien zapisane przez Jakuba Myśliwca na ćwierci roli w roku 
1617 przed świętem Matki Boskiej Śnieżnej.

Także sumę 100 fl orenów polskich przez Mikołaja Mochwicza zapisaną na 
ćwierci roli swojej w stronę bagien w roku 1668 w środę [18 I] przed świętem 
św. Agnieszki.

Także sumę 100 fl orenów polskich na aniwersarz Jevaciusa przez Jakuba 
Jewaska zapisaną na domu swoim i ćwierci roli aktami wójtowskimi średzki-
mi w roku 1672.

Także sumę 100 fl orenów polskich legowaną przez niegdy Wojciecha 
Śmiesznego za duszę swoją, zapisaną przez Mikołaja Śmieszkowicza na 
ćwierci roli dziedzicznej za stawem miejskim w roku 1683.

Także sumę 100 fl orenów polskich przez wielebnego niegdy Stanisława 
Korniewicza za duszę swoją, zapisaną na ćwierci roli swojej w roku 1684.

[k. 113v] Także sumę 70 fl orenów polskich przez Bartłomieja Kordosa za-
pisaną na domu swoim i ogrodzie w roku 1684.

Na mocy tych czynszów należących się do wyżej wymienionego bractwa 
kapłanów, kapłani tej kolegiaty są zobowiązani każdego kwartału śpiewać 
ofi cjum żałobne o trzech nokturnach z mszą śpiewaną i zwyczajną procesją 
żałobną. Ponadto w święta Świętych Michała, Gabriela, Rafała, Aniołów Stró-
żów i w Ukazanie się św. Michała są zobowiązani do śpiewania mszy z przy-
padającego święta.

Dziesiąty ołtarz
jest [pod wezwaniem] św. Anny, drewniany, nowo zbudowany, mający 

wszystkie rzeczy potrzebne.
Do tego ołtarza dołączone jest bractwo, ze względu na które jeden z kapła-

nów kolegiaty w każdy wtorek śpiewa mszę wotywną o św. Annie.
Bractwo to wprowadzono w roku 1640, natomiast przyłączone zostało 

do tego ołtarza na mocy przywileju braci mniejszych obserwantów zakonu 
św. Franciszka konwentu warszawskiego w roku 1603.

Erekcja tego ołtarza [została dokonana] przez niegdy najdostojniejsze-
go Andrzeja Szołdrskiego8, biskupa poznańskiego, w roku 1639, jak wynika 
z poprzednich wizytacji. Erekcja ta jednak nie została przedłożona.

Prawo prezentowania należy do magistratu średzkiego. Prezentowany do 
tego ołtarza jest czcigodny Wojciech Gniotczyk, subdiakon.

8 Andrzej Szołdrski (1583-1650), biskup poznański 1636-1650.
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Czynsze do tego ołtarza

Ma sumę 200 fl orenów polskich zapisaną na cechu szewców poznańskich 
przed aktami konsystorza generalnego poznańskiego w roku 1695; suma ta 
została przeniesiona na kamienicę sławetnego Weynerta, obywatela i szewca 
poznańskiego.

[k. 114r] Także sumę 150 fl orenów polskich na dobrach wsi Zielniki zapi-
saną przez każdy z dwóch magistratów średzkich w roku 10729. 

Także ma tenże altarzysta ćwierć roli legowaną przez sławetnego niegdy 
Stefanowicza, która przez sławetnego Mateusza Węglarczyka, chociaż prowi-
zora tegoż ołtarza, od lat około 40 jest bezprawnie sprzedana, i to jedynie za 
sumę 80 fl orenów. Do tej sumy sławetny Piotr Czaplicki dodał 20 fl orenów 
i w ten sposób łączna suma 100 fl orenów polskich mieści się na dobrach sła-
wetnego Antoniego Gniotczyka.

Także ma sumę 186 fl orenów polskich przez pracowitą niegdy Józefową, 
wdowę, ze wsi Słupia, lokowaną na ćwierci roli sławetnego niegdy Józefa 
Szudarskiego w roku 1750.

Także ma sumę 100 fl orenów polskich przez pracowitą Wawrzynową, 
wdowę, ze wsi Zielniki, na tychże dobrach lokowaną w roku 1753.

Także ma sumę 200 fl orenów polskich według odręcznego pisma praco-
witego Marcina Owczarza, który tę sumę, zabezpieczoną sobie również od-
ręcznym pismem przez sławetnego Marcina Pospieszalskiego w roku 1769, 
legował temuż ołtarzowi w roku 1764; oblata tego pisma jest w aktach wój-
towskich średzkich w roku 1775.

Także ma sumę 100 fl orenów polskich złożoną u sławetnego Józefa Fimy 
i legowaną przez sławetnego Michała Waroczewskiego; ta suma znajduje się 
u sławetnego Bogulskiego.

Jedenasty ołtarz
w kaplicy najdostojniejszego niegdy Hieronima Gostomskiego10, wojewo-

dy poznańskiego, [k. 114v] erygowanej w roku 1602 przez najdostojniejszego 
i najprzewielebniejszego niegdy Wawrzyńca Goślickiego11, biskupa poznań-
skiego, na chwałę Trójcy Przenajświętszej i Najświętszej Maryi Panny, pod 
wezwaniem zaś św. Hieronima Doktora Kościoła i Wyznawcy.

Erygowana zaś w myśl przywileju najjaśniejszego króla polskiego niegdy 
Zygmunta III, mocą którego [przywileju] najdostojniejszy Gostomski, wo-
jewoda niegdy poznański, dobra swe dziedziczne Piotrowo i połowę Dasze-
wic rezygnował kolegium poznańskiemu niegdy Towarzystwa Jezusowego 

9 Tak w rękopisie; może powinno być: 1702.
10 Hieronim Gostomski (zm. 1609), wojewoda poznański 1592-1609.
11 Wawrzyniec Goślicki (zm. 1607), biskup poznański 1601-1607.
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z prawem prezenty kapelana i zobowiązaniem tak do naprawy, jak sprawiania 
wszystkiego, co jest konieczne dla tej kaplicy.

Kaplica ta jest murowana, pokryta płytkami miedzianymi, wewnątrz ma-
lowana, mensę ma konsekrowaną i stosowną wraz ze swymi wszystkimi po-
trzebnymi rzeczami. Naprzeciw ołtarza jest mauzoleum marmurowe zmarłej 
małżonki12 fundatora. Do tej kaplicy są podwoje ze spiżu. Sufi t ma sklepiony 
murowany, mozaikowany. Posadzka marmurowa. W tejże kaplicy jest zakry-
stia, czyli skarbiec na przechowywanie sprzętów, ona również jest murowana.

Do tej kaplicy został i jest prezentowany dostojny przewielebny Anto-
ni Stablewski, kustosz kolegiaty średzkiej, który według brzmienia fundacji 
otrzymywał co roku od ojców niegdy Towarzystwa Jezusowego 110 fl orenów 
polskich i na mocy tego czynszu jest zobowiązany każdego tygodnia odprawić 
jedną mszę św. za duszę fundatora, sprawiać wino i świece i opłacać zakry-
stiana do tej kaplicy, jednak po zniesieniu zakonu Towarzystwa Jezusowego 
czynszu tego nie otrzymuje.

Dwunasty ołtarz
jest z wizerunkiem rzeźbionym NMP, ma mensę konsekrowaną, [k. 115r] 

ze wszystkimi swoimi potrzebnymi rzeczami. Ten ołtarz jest erygowany 
w roku 1475.

Prawo patronatu należy do cechu rzeźników średzkich. Prezentowany do 
tego ołtarza i ustanowiony jest dostojny przewielebny Antoni Stablewski. Ten 
ołtarz razem z ołtarzem Miłosierdzia ma swoje czynsze już wyżej wyszcze-
gólnione, i stąd do każdego z tych dwóch ołtarzy jest zawsze jeden [kapłan] 
prezentowany i ustanawiany.

Trzynasty ołtarz
czyli kaplica zwana Grzymułtowską, jest pod wezwaniem św. Marii Mag-

daleny, ma ściany malowane, sufi t malowany wielobarwnie, podwoje, czyli 
kratę żelazną, ławki dokoła ustawione w swoim porządku. W tej kaplicy jest 
ołtarz snycerski, malowany i po części złocony, zawierający obraz Najświęt-
szej Maryi Panny. Jest konsekrowana przez najdostojniejszego niegdy Wojcie-
cha Tolibowskiego, biskupa poznańskiego, w roku 1658, jest bardzo wytwor-
na, ze wszystkimi rzeczami potrzebnymi.

Prawo prezenty tej kaplicy należy do spadkobierców najdostojniejszych 
Grzymułtowskich. Prezentowany do tejże kaplicy jest dostojny przewielebny 
Wojciech Mazurowicz, ustanowiony i wprowadzony w roku 1763.

12 Urszula z Sieniawskich 1.v. Pampowska (zm. 1598), żona Hieronima Gostomskiego.
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W tej kaplicy są dwa ministeria: jedno fundacji Grzymułtowskich, jak zo-
stało powiedziane, drugie najdostojniejszych Pompowskich13 i tu prawo patro-
natu należy do magistratu średzkiego.

Czynsze do pierwszego ministerium

Ma parcelę pustą na ulicy zwanej Zamkowa, między posiadłością sławet-
nego Strzelewicza z jednej strony i drogą publiczną z drugiej.

[k. 115v] Ma sumę 5000 fl orenów polskich na dobrach wsi Jaszkowo przez 
niegdy najdostojniejszych Grzymułtowskich zapisaną przed aktami grodzkimi 
poznańskimi w roku Pańskim 1623.

Do drugiego ministerium

Ma sumę 200 fl orenów polskich przez znakomity magistrat średzki na do-
brach wsi Ruszkowo zapisaną przed aktami wójtowskimi średzkimi w roku 
Pańskim 1649.

Także sumę 100 fl orenów polskich na dobrach wsi Bagrowo i Gablino za-
pisaną przed aktami konsystorza poznańskiego w roku 1603 dnia 8 listopada.

Także 30 grzywien z czynszu rocznego, zapisanych na dobrach wsi Chła-
powo przed aktami grodzkimi poznańskimi w poniedziałek [9 I] po święcie 
Objawienia Pańskiego w roku Pańskim 1656.

Także 12 grzywien z czynszu rocznego zapisanych na ogrodzie sławetnego 
Macieja Grylusa aktami wójtowskimi średzkimi w roku Pańskim 1676 w po-
niedziałek [19 I] przed świętem Świętych Fabiana i Sebastiana Męczenników.

Także sumę 300 fl orenów polskich przez sławetnych Jana i Reginę Sobie-
rayczyków zapisanych na gruncie swoim z czynszu w roku 1652 w poniedzia-
łek [19 II] przed niedzielą wielkopostną Reminiscere.

Z tytułu tych czynszów wielebny altarzysta jest zobowiązany do trzech 
mszy: 1. o Trójcy Przenajświętszej, 2. za zmarłych, 3. o Krzyżu Świętym. Po-
nadto jest zobowiązany do dwóch mszy każdego miesiąca za duszę zmarłego 
Jana, a także do sprawiania wina i świec.

Od tych wszystkich sum wyżej wyszczególnionych czynsze otrzymywane 
są w znikomej części i nie można ich odnaleźć, zwłaszcza na rolach mieszczan 
i ogrodach, u których ze względu na odległość czasów [k. 116r] i przez ciąg-
łą zamianę i sprzedaż ról miejsce ulokowania sum jest prawie nie do wyśle-
dzenia.

Promotorami tych [wyżej wymienionych] bractw są sami altarzyści. Czyn-
szów od sum nie otrzymują, kolekty także są bardzo małe, a właściwie prawie 
żadne, stąd każdy z nich sprawia do swego ołtarza to, co konieczne.

13 Recte: Pampowskich.
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[Chrzcielnica, oleje św., wiatyk]
W kaplicy Grzymułtowskich znajduje się chrzcielnica spiżowa starodaw-

nej struktury, w niej kociołek miedziany na przechowywanie wody chrzciel-
nej, jest zamykana kłódeczką. Piscina znajduje się za ołtarzem św. Anny.

W tejże kaplicy przy ołtarzu jest szafka zawieszona na ścianie, w niej 
zamk nięte są oleje św. w bardzo stosownym naczyniu trzyczęściowym srebr-
nym z pokrywką, także tacka srebrna oraz ampułka cynowa do polewania 
wodą chrzcielną. Także dla większej wygody chorych jest naczynie cynowe 
trzyczęściowe, ponadto dzbanuszek, czyli naczyńko cynowe na olej chorych.

Najświętszy Sakrament Eucharystii zanosi się do chorych na patenie srebr-
nej złoconej, którą bierze się od kielicha.

Księgi metrykalne
ochrzczonych i zaślubionych są spisywane przez kanonika sekretarza ka-

pituły, [księgi] zmarłych przez ekonoma kościoła, którym również jest jeden 
z kanoników, i stwierdziliśmy, że są one dokładnie pisane.

Duszpasterstwo na mocy dekretu ugodowego między prepozytem i kano-
nikami, ogłoszonego przez wielce dostojnego niegdy [Szymona] z Chabieli-
na14 archidiakona i ofi cjała poznańskiego w roku 1535, należy do kanoników 
albo raczej do dziekana wraz z kanonikami.

[k. 116v] Fundacja kościoła
Na fabrykę ma ten kościół 4 ćwierci roli, wyjąwszy role należące do po-

szczególnych ołtarzy. Pierwszą ćwierć roli za stawem miejskim, między rola-
mi sławetnego Zalczyka z jednej i sławetnego Zimińskiego z drugiej strony.

Drugą ćwierć roli zwanej Danielewska w kierunku Zielnik, między rolami 
sławetnych Wojciecha Janickiego i Antoniego Danielewicza.

Trzecią miedzy rolami sławetnych Pawła Zelbertowicza z jednej i Bryk-
czyńskiego z drugiej strony.

Czwartą między rolą dostojnego dziekana z jednej i sławetnego Sylwestra 
Konikiewicza z drugiej strony.

Ma również sumę 100 fl orenów polskich zapisaną przez sławetnego nie-
gdy Pawła Kobylińskiego w roku 1727.

Także ma sumę 50 fl orenów polskich na dobrach wsi Jarosławiec, zapisaną 
przed aktami grodzkimi poznańskimi w roku 1613.

Są i inne mniejsze sumy wyszczególnione w wizytacji [Mikołaja] Zala-
szowskiego, lecz nie ma wzmianki o ich ulokowaniu.

14 Szymon z Chabielina Chabielski (zm. 1552), wikariusz generalny i ofi cjał poznański 1526- 
-1527, 1529-1536.
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Z gruntów jest otrzymywany trzeci snop, który wraz z czynszami, kolekta-
mi i akcydensami kościoła przyjmuje jeden z kanoników wybrany na ekono-
ma. Przeznacza to na fabrykę i potrzeby kościoła i jest zobowiązany zdawać 
rachunek całej kapitule.

Fundacja kapituły
Do tego kościoła kolegiackiego i zarazem parafi alnego są z dawna ufun-

dowani i erygowani trzej prałaci, mianowicie prepozyt, dziekan i kustosz, oraz 
siedmiu kanoników. Teraz zaś przy kościele rezydujący i partycypujący są je-
dynie [k. 117r] dwaj prałaci, tj. dziekan i kustosz, oraz trzej kanonicy, a to 
z powodu szczupłości dochodów; inni zaś z tytułu święceń cieszą się tytułem 
kanonikatu.

Fundacja prepozyta
Prepozytem jest obecnie dostojny przewielebny Kajetan Wasielewski, 

z prezenty najjaśniejszego króla polskiego; w którym roku ustanowiony 
i wprowadzony oraz innych informacji jego osoby dotyczących, nie można 
było się dowiedzieć, ponieważ na obecną wizytację się nie stawił.

Ma parcelę pustą poza murami cmentarza, na której niegdyś był dom rezy-
dencjalny i inne budynki, teraz zaś widać tylko stajnię, która też grozi ruiną.

Ma wieś zwaną Topola ze wszystkimi przynależnościami i należnościa-
mi, należącą do rzeczonej prepozytury, ćwierć mili odległą od miasta Środy, 
w granicach tegoż miasta i wsi Jarosławiec, Jurniszew i Zielniki.

Według brzmienia wizytacji [Mikołaja] Zalaszowskiego powinien otrzy-
mywać dziesięciny i meszne.

Ze wsi Zielniki [będącej własnością] miasta Środy mesznego 13 ćwiertni 
żyta i tyleż owsa; oraz od 10 chałupników tejże wsi również meszne.

Ze wsi Babino z tytułu mesznego 22 ćwiertni żyta i tyleż owsa miary starej 
średzkiej.

Ze wsi Bonice 4 ćwiertni żyta, tyleż owsa.
Ze wsi Pławce 19 ćwiertni żyta i tyleż owsa.
Ze wsi Jarosławiec dziesięcinę snopową po kmieciach.
[k. 117v] Ze wsi Zychowice dziesięcinę snopową.
Z miasta Środy z 16 łanów płacone są małdraty, mianowicie 4 ćwiertnie 

żyta, 4 pszenicy, starej miary średzkiej.
Z wizytacji natomiast wielce dostojnego niegdy najprzewielebniejszego 

[Wilhelma] Robertsona15 wynika, że otrzymuje:
Ze wsi Zielniki w gotówce 72 fl oreny polskie.

15 Wilhelm Robertson (zm. 1754), archidiakon poznański 1738-1754.
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Ze wsi Babino, jak mogliśmy odszukać, 100 fl orenów polskich.
Ze wsi Bonice nic.
Ze wsi Pławce, odszukano 36 fl orenów polskich.
Ze wsi Jarosławiec 60 fl orenów polskich.
Ze wsi Zychowice obecnie jest otrzymywane 18 fl orenów polskich.
Z miasta Środy 170 fl orenów polskich.
A zatem o aktualnym i pewnym posiadaniu tego mesznego nie mogliśmy 

uzyskać żadnej pewnej wiadomości. Przeto dla należytego wyjaśnienia swo-
ich dochodów odesłaliśmy dostojnego prepozyta do urzędu generalnego po-
znańskiego.

Fundacja dziekana
Obecnie jest nim dostojny przewielebny Tomasz Wąchalski, lat 47, usta-

nowiony i wprowadzony w roku 1765, wyświęcony na kapłana w roku 1752, 
przedłożył aprobatę do słuchania spowiedzi, prezentowany został przez zna-
komity magistrat średzki.

Do dziekanii jest dołączona prepozytura (jak to jest wyrażone w poprzed-
nich wizytacjach) szpitala Ducha Świętego, położonego poza murami mia-
sta Środy. Dochód tej prepozytury otrzymuje dostojny dziekan od ekonomów 
szpitala, pewną część w jarzynach, o czym [k. 118r] niżej w wizytacji kościoła 
Ducha Świętego i szpitala.

Ma także dziekan ćwierć roli między ćwierciami roli zwanej Poniedziałko-
wa z jednej i sławetnego Bogackiego z drugiej strony.

Ma także jedną grzywnę z ratusza średzkiego.
Także sumę 200 fl orenów polskich na dobrach lub raczej na ćwierci roli 

zwanej Obrębowiczowska, zapisaną przez sławetnego niegdy Kazimierza Ob-
rębowicza aktami wójtowskimi średzkimi w roku 1738.

Także sumę 100 fl orenów polskich lokowaną na posiadłości teraz sławet-
nego Mikołaja Jewaska, legowaną przez dostojnego przewielebnego niegdy 
Kaspra Felixiewicza, wicekustosza katedralnego poznańskiego, zapisaną zaś 
aktami wójtowskimi średzkimi w roku 1726.

Z tytułu tych czynszów dostojny dziekan jest obowiązany do odprawiania 
pięciu mszy w roku za fundatorów.

Fundacja kustosza
Obecnie jest nim dostojny przewielebny Antoni Stablewski, lat 56, wy-

święcony na kapłana w roku 1752, ustanowiony i wprowadzony na tę prała-
turę w roku Pańskim 1762, przedłożył aprobatę do słuchania spowiedzi. Ten 
dostojny kustosz nie ma żadnej fundacji dla swojej prałatury. Prezentowany 
został przez dostojną kapitułę średzką, przy kościele rezyduje.
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Kanonicy tej kolegiaty
Pierwszy kanonik fundi Murzynowo. Prawo prezenty należy do dziekana 

i kanoników tej kolegiaty. Obecnie jest nim dostojny przewielebny Kazimierz 
Borzęcki, lat 47, [k. 118v] wyświęcony na kapłana w roku 1753, aprobowany 
do słuchania spowiedzi. Czynszu żadnego nie otrzymuje, przy kościele rezy-
duje zawsze.

Drugi kanonik, dostojny przewielebny Wojciech Madaliński, fundi Szylin-
gów, nie ma żadnego czynszu ani fundacji. Przy kościele nie rezyduje, prezen-
towany przez spadkobierców Szylingów.

Trzeci kanonik fundi Brodowo, skąd nie otrzymuje żadnego czynszu. 
Obecnie jest nim dostojny przewielebny Florian Bętkowski, przy kościele nie 
rezyduje. Prawo prezenty należy do dostojnej kapituły średzkiej.

Czwarty kanonik fundi Piątkowo. Prawo prezenty należy do dostojnej ka-
pituły średzkiej. Obecnie jest nim dostojny przewielebny Wojciech Mazuro-
wicz, lat 58, wyświęcony na kapłana w roku 1746, ustanowiony i wprowa-
dzony na kanonikat w roku 1776, aprobowany do słuchania spowiedzi, stale 
rezyduje przy kościele. Jako fundację ma sumę 120 fl orenów węgierskich le-
gowaną przez niegdy wielebnego Andrzeja Palatasa, altarzystę przy koście-
le kolegiackim średzkim, i na wsiach Piątkowo i części Starkowca zapisaną 
przed aktami konsystorskimi poznańskimi w roku 1447.

Piąty kanonik fundi Kamienicznych, po wolnej rezygnacji dostojnego 
przewielebnego Mazurowicza wakuje. Nie ma dla siebie żadnego czynszu. 
Prawo prezenty należy do sukcesorów Kamienicznych.

Szósty kanonik fundi Kamienicznych albo Wronowskich. Prawo prezenty 
należy do znakomitego Wojciecha Bogulskiego, obywatela średzkiego. Obec-
nie wakuje i nie ma żadnego czynszu.

Siódmy kanonik fundi Murzynowo, nie ma żadnej [k. 119r] fundacji. Pra-
wo patronatu należy do czcigodnej kapituły średzkiej. Obecnie jest nim do-
stojny przewielebny Ksawery Smolibowski, lat 28, wyświęcony na kapłana 
w roku 1775, ustanowiony i wprowadzony na kanonikat w roku 1774. Przed-
łożył aprobatę do słuchania spowiedzi, przy kościele rezyduje.

Ci dostojni przewielebni prałaci, to znaczy dziekan i kustosz, jak rów-
nież wymienieni rezydujący kanonicy, w promowaniu kultu Bożego w swo-
im porządku i należycie okazują się przykładni. Ich obowiązkiem jest śpie-
wać codziennie ofi cjum NMP ze mszą wotywną, w czwartek wotywę Cibavit 
o Najświętszym Sakramencie, w piątek Humiliavit, w sobotę mszę wotywną 
o NMP, godziny kanoniczne w święta uroczystsze, mianowicie matutinum 
i godziny, odprawiać msze konwentualne w niedziele i święta o zwykłej go-
dzinie, być obecnymi na posiedzeniach i turyfi kacjach, i zostało im nakazane, 
aby to zobowiązanie wypełniali jak najdokładniej.
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Kaznodzieja
zawsze powinien być z kolegium kanoników, jak obecnie jest nim dostoj-

ny przewielebny Ksawery Smolibowski.
Ten z fundacji ma dwie ćwierci roli z dodatkami, pospolicie przydatkami, 

z jednej strony ról Kwaczyńskich, z drugiej sławetnego Sylwestra Konikie-
wicza, zapisane przez niegdy sławetnego Sobierayczyka aktami wójtowskimi 
średzkimi w roku 1650.

Także ma jako roczne wynagrodzenie 100 fl orenów polskich, mianowicie 
z folwarku murzynowskiego 80, z folwarku zaś Zrzenica 20 fl orenów polskich.

Także z folwarku murzynowskiego 6 ćwiertni żyta i tyleż owsa.
Także ma sumę 1000 fl orenów polskich na dobrach Kamienicznych przez 

znakomitego niegdy Wojciecha Kamienicznego, zapisaną aktami wójtowski-
mi średzkimi [k. 119v] w roku 1625.

Także sumę 100 fl orenów polskich na dobrach ćwierci roli w stronę bagien 
miejskich leżącej, przez sławetnego niegdy Jana Sobierayczyka, obywatela 
średzkiego, zapisaną aktami wójtowskimi tutejszymi w roku 1650.

Ten dostojny przewielebny kaznodzieja urząd swój dokładnie wypełnia, 
w niedziele i święta w czasie sumy śpiewanej głosi kazania i uczy lud podstaw 
wiary.

[Służba kościelna]
Zakrystian zaprzysiężony, służący kościołowi ma z fundacji pół ćwierci 

roli zapisane przez sławetnego niegdy Wawrzyńca Jaskółkę, obywatela średz-
kiego, aktami wójtowskimi tutejszymi w roku 1757; ta rola leży w stronę Ziel-
nik, między rolami z jednej strony sławetnego Józefa Obrębowicza, z drugiej 
sławetnego Jewaska. Ponadto otrzymuje pewną kwotę z akcydensów.

Kantor natomiast, zarazem i kościołowi służący, zaprzysiężony, jest opła-
cany z dochodów kościoła.

Organista na mocy wynagrodzenia ma dwie ćwierci roli należące do po-
siad łości kościoła. Także ci dwaj otrzymują pewną kwotę z akcydensów.

[Iura stolae, relikwie, odpusty]
Aby się dowiedzieć, czy z tytułu opłat za czynności duchowne nie są po-

pełniane jakieś wymuszenia, sprawdzony został rachunek przychodów, z któ-
rego się okazało, że żadne takie wymuszenia nie miały miejsca ani też nie 
wniesiono żadnej skargi.

Kościół ten nie ma żadnego wizerunku słynącego łaskami.
Nie ma relikwii świętych, które byłyby wystawione do czci publicznej.
Odpusty, jakiekolwiek się celebruje, są pozyskane i przez władzę ordyna-

ryjną dopuszczone.
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[Obszar parafi i, liczba wiernych]
Wsi parafi alnych jest 14: Jarosławiec, Zielniki, Zdzychowice16, Pławce, 

Babino17, Zrzenica18, Włostowo, Kijowo19, Czortki20, [k. 120r] Strzeszki, Pęt-
kowo, Słupia Wielka i [Słupia] Mała21, Żabikowo.

Parafi e sąsiednie: mącznicka, nietrzonowska i koszutska.
Parafi a ta na długość i szerokość rozciąga się na około jedną milę.
Liczba osób do Komunii wielkanocnej płci męskiej 548, żeńskiej 523. 

Niedorośli czyli dzieci płci męskiej 392, dziewczynki 480. Ogółem w tej pa-
rafi i znajduje się dusz katolików 1943. Nie stwierdzono, aby ktoś z katolików 
uchylał się od spowiedzi wielkanocnej.

[Akta poprzednich wizytacji]
Wizytacje poprzednie zostały przełożone w liczbie sześciu: 1. najdostoj-

niejszego niegdy i najprzewielebniejszego Macieja Łubieńskiego22, biskupa 
poznańskiego, roku 1628, 2. najdostojniejszego niegdy i najprzewielebniej-
szego Wojciecha Tolibowskiego, biskupa poznańskiego, roku 1662, 3. wielce 
dostojnego i najprzewielebniejszego niegdy Wojciecha Dobrzelewskiego23, 
archidiakona poznańskiego, roku 1667. 4. wielce dostojnego najprzewie-
lebniejszego niegdy Mikołaja Zalaszowskiego, archidiakona poznańskiego, 
roku 1696. 5. wielce dostojnego najprzewielebniejszego niegdy Stanisława 
Kaczkowskiego24, archidiakona poznańskiego, roku 1737. 6. wielce dostojne-
go i najprzewielebniejszego niegdy Wilhelma Robertsona, archidiakona po-
znańskiego, dokonana roku 1744. Nakazaliśmy, aby te wizytacje wraz z za-
rządzeniami i obwieszczeniami rozsyłanymi w diecezji były przechowywane 
w miejscu bezpiecznym.

[Dziesięciny i meszne]
Wsie przynależne prawem parafi alnym, z których sprawujący duszpaster-

stwo otrzymują dziesięciny i meszne.
Wieś Babino. Z folwarku z tytułu dziesięciny otrzymuje się, w myśl dekre-

tu trybunalskiego wydanego w 1650 roku, 100 fl orenów polskich.

16 Zdzychowice – obecna nazwa: Zdziechowice.
17 Babino – obecna nazwa: Babin.
18 Zrzenica – obecnie nie istnieje miejscowość o takiej nazwie.
19 Kijowo – obecna nazwa: Kijewo.
20 Czortki – obecna nazwa: Czartki.
21 Słupia Mała – obecnie w okolicy Środy Wielkopolskiej nie występuje miejscowość o takiej 

nazwie.
22 Maciej Łubieński (1572-1652), biskup poznański 1627-1631.
23 Wojciech Dobrzelewski (zm. 1680), archidiakon poznański 1659-1680.
24 Stanisław Mruk Kaczkowski (zm. 1738), archidiakon poznański 1729-1738.
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[k. 120v] Słupia Wielka i Mała. Z folwarku z tytułu dziesięciny otrzymuje 
się, według dekretu ziemskiego pyzdrskiego wydanego w roku Pańskim 1646, 
100 fl orenów polskich. Jako meszne chałupnicy oddają 8 ćwiertni żyta i tyleż 
owsa.

Kijowo. Tak z folwarku, jak z ról wieśniaków, według pewnej ugody za-
twierdzonej dekretem ziemskim kaliskim wydanym w Pyzdrach w roku 1646, 
jest dawanych 100 fl orenów polskich.

Włostowo. Z folwarku według erekcji i dawnego posiadania należy się 
dziesięcina, obecnie jednak nic się nie otrzymuje. Jako meszne zaś są otrzy-
mywane 2 ćwiertnie żyta i tyleż owsa od wieśniaków.

Strzeszki. Tak z folwarku za dziesięcinę, jak z ról osadników obecnie nic 
się nie dostaje.

Czortki. Tak z folwarku za dziesięcinę, jak od mieszkańców za meszne 
obecnie tak samo nic się nie otrzymuje.

Pętkowo Biskupie. Z folwarku dworu jest płacone 36 fl orenów polskich. 
Także z 14 łanów obróconych na folwark dworski, jak wynika z wizytacji [Mi-
kołaja] Zalaszowskiego, płacone było meszne po jednej ćwiertni żyta i drugiej 
owsa. Obecnie nic nie jest wypłacane.

Żabikowo. Folwark płaci kapitule za dziesięcinę 80 fl orenów polskich. 
Z ról zaś kmiecych 5 i pół ćwiertni żyta i tyleż owsa, według dekretu ziem-
skiego pyzdrskiego wydanego w roku 1645, należy się kanonikom, którzy jed-
nak obecnie nic nie otrzymują.

Zrzenica. Według wizytacji [Mikołaja] Zalaszowskiego łany kmiece, 
z których należało się meszne, są obrócone na użytek dworu. [k. 121r] Sołec-
two w tejże wsi istniejące oddawało po 2 ćwiertnie żyta i tyleż owsa. Teraz 
z całej wsi są otrzymywane 2 ćwiertnie żyta, 2 owsa i 20 fl orenów polskich, 
i to z samego folwarku i sołectwa.

Dochody stołu czcigodnej kapituły albo sumy, 
od których należy się czynsz

Jest suma 500 grzywien zapisana na dobrach Śmigiel, Granowo Wielkie 
i Nietąszkowo, w grodzie poznańskim w roku Pańskim 1530.

Także 66 grzywien zapisanych na wsiach Niemczyno, Starężynko, Retko-
wo aktami grodzkimi poznańskimi w roku 1506.

Także 200 grzywien zapisanych przez szlachetnego Feliksa Niepartskiego 
na dobrach Czarnotki, Oczośno, Luboniec w roku 1523.

Także 200 grzywien na tychże dobrach w księgach konsystorza poznań-
skiego w roku 1407 i w roku 1509, [oraz] w grodzie poznańskim w roku 1523.

Także 150 grzywien na wsi Targoszyce aktami grodzkimi poznańskimi za-
pisanych w roku 1526.
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Także 200 grzywien na dobrach wsi Niepart, Gogolewo i Ciołkowo aktami 
grodzkimi poznańskimi zapisanych w roku 1531.

Także 33 grzywny na dobrach Orzeszkowo aktami grodzkimi poznańskimi 
zapisane w roku 1535.

Także 200 fl orenów u dziedziców Stanisława Piekarskiego na ćwierci roli 
aktami wójtowskimi średzkimi zapisanych w roku 1637.

Także 30 grzywien na dobrach Słupi Małej aktami grodzkimi poznańskimi 
zapisanych w roku 1599.

Także 30 grzywien przez niegdy Bartłomieja [k. 121v] Przywarczyka na 
ćwierci roli aktami wójtowskimi średzkimi zapisanych w roku 1636.

Także suma 534 fl orenów i 10 groszy polskich przez urodzonego niegdy 
Jana Lipskiego na wsi Lipe aktami grodzkimi poznańskimi zapisana w roku 
1649.

Także 30 grzywien na połowie ćwierci roli sławetnego Rychlickiego akta-
mi wójtowskimi średzkimi zapisanych w roku 1627.

Także 50 fl orenów polskich przez niegdy Sebastiana Smurawę na śpiewa-
nie godzin kanonicznych, zapisanych w roku 1629.

Także 100 fl orenów polskich od przodków urodzonego niegdy Wojcie-
cha Niwskiego na wsi Jarosłwiec aktami grodzkimi poznańskimi zapisanych 
w roku 1613.

Także suma 1000 fl orenów polskich przez urodzoną niegdy Mariannę 
Dzierzbińską na dobrach Rusiborz, Kopaszyce i innych aktami grodzkimi po-
znańskimi na odprawienie mszy każdego tygodnia zapisana w roku 1702.

Także suma 1000 fl orenów polskich przez urodzoną niegdy Barbarę Ro-
sowską aktami grodzkimi poznańskimi na odprawienie mszy w każdy czwar-
tek zapisana w roku 1699.

Także suma 375 fl orenów polskich, a to z sumy 500 fl orenów przez zna-
komitego niegdy Michała Gabriela Kostrzewskiego aktami konsystorza po-
znańskiego w roku 1708 zapisanej i dekretem komisji apostolskiej w czwartej 
części obciętej.

Jest i ćwierć roli na mszę o NMP śpiewaną w każdy poniedziałek przy 
wielkim ołtarzu. [k. 122r] Ta rola leży w stronę Zielnik między rolami z jednej 
strony dostojnego dziekana przy drodze wiodącej do Babina, z drugiej sławet-
nego Mikołaja Kurdzińskiego.

Wyszczególnione czynsze należy odszukać, obecnie natomiast nie są otrzy-
mywane.

Mają także kanonicy jako uposażenie kościół parafi alny w Murzynowie, 
o którym na swoim miejscu.
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Meszne z miasta Środa
Ma kapituła z ratusza średzkiego 1 grzywnę monety polskiej, jak również 

4 ćwiertnie żyta i tyleż owsa.
Także z 9 łanów królewskich istniejących w rzeczonym dziedzictwie 

średzkim, dziewięć dziesięcin pieniężnych, lecz o tych obecnie nic nie wia-
domo.

Także z 14 łanów tak samo królewskich istniejących w rzeczonym dzie-
dzictwie średzkim, z każdego łanu 1 ćwiertnia żyta i tyleż owsa.

Także z 5 łanów w rzeczonym dziedzictwie istniejących dochodzą dziesię-
ciny zbożowe do kościoła parafi alnego w Krerowie. Meszne zaś, jak wynika 
z wyżej wymienionego dekretu ugody między prepozytem i kapitułą wydane-
go w roku 1535, powinno by było przypadać prepozytowi, który tymże dekre-
tem ustąpił je kapitule.

Nie ma żadnej fundacji na lampę, która pali się tylko w niedziele i święta 
oraz w czasie modlitw chórowych.

Wykaz parcel
Oprócz domów wyżej wymienionych w opisie ołtarzy, w których kanonicy 

jako altarzyści przyzwoicie, z izbą osobną dla służby, [k. 122v] mieszkają, są 
i inne parcele, puste, na których dawniej istniały rezydencje, mianowicie:

Dla kaznodziei jest parcela na ulicy zwanej Kapłańska ulica, idąc z ryn-
ku do baszty. Ta parcela jest między z jednej strony sławetnym Przepiórczyń-
skim, z drugiej sławetną Chałaską.

Druga parcela [należąca] do ołtarza Trójcy Przenajświętszej, zwana Kwa-
czyńskich, z jednej strony sławetnego Rychlickiego, z drugiej parcela pusta 
Świętego Krzyża.

Trzecia parcela do ołtarza Świętego Krzyża, z jednej strony sławetnej Cha-
ławskiej, z drugiej parceli Kwaczyńskich.

Także dwie parcele na tejże ulicy Kapłańskiej do ołtarza Miłosierdzia, 
między domkiem sławetnej Chaławskiej i browarem sławetnego Jana Kor-
dzińskiego.

Jest także parcela kapłanów naprzeciwko [oratorium] Wszystkich Świę-
tych, między sławetnym Maciejem Ernardem i wielebnym altarzystą św. Kaje-
tana. Na tej parceli jest dom z dwiema izbami, w jednej części domu mieszka 
komornik, druga zaś wymaga naprawy, za domem jest sadzik i stajnia w stanie 
średnim.

Jest także parcela niedaleko dzwonnicy, przylegająca do parceli prepo-
zyturalnej, naprzeciw parceli Kwaczyńskich i, jak wynika z wizytacji wielce 
dostojnego [Wilhelma] Robertsona, przeznaczona dla dwóch wikariuszy (któ-
rych od dawna aż do tych czasów nie ma z powodu szczupłości uposażenia). 
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Na tej parceli był domek i uczono w nim chłopców. Obecny dostojny dzie-
kan na tej parceli własnym nakładem wybudował dom z trzema izbami i jed-
ną komorą, mianowicie naprzeciwko dla służby, w którym obecnie rezyduje. 
Ten dom zamierza zostawić do [k. 123r] rozporządzenia czcigodnej kapituły 
średzkiej, mianowicie dla nauczyciela.

Nauczyciela utrzymuje i opłaca magistrat.

[Konwent zakonu kaznodziejskiego]
W tej parafi i, owszem, w samym mieście Środzie, jest konwent zakonu 

kaznodziejskiego, który powinien przybywać na każdą procesję publiczną do 
kościoła parafi alnego, według rozporządzenia soboru trydenckiego, o czym 
powinna pamiętać czcigodna kapituła.

Szpital wraz ze szpitalnym kościołem Ducha Świętego zostanie opisany 
osobno.

[Położne, kaplice prywatne, innowiercy, Żydzi i in.]
Położne są obeznane ze swoim obowiązkiem udzielania chrztu w razie ko-

nieczności.
W tej parafi i są także prywatne kaplice w dworach panów, mianowicie we 

wsi Słupia i Jarosławiec, za uprzednim zezwoleniem najprzewielebniejszego 
urzędu [konsystorskiego] poznańskiego na odprawianie mszy św. W każdym 
z dworów jest miejsce należycie ozdobione, oddzielone od czynności świec-
kich i mają one swoje sprzęty używane do mszy św.

Innowierców mieszkających w mieście Środzie jest pięciu, mianowicie ro-
dzice z trojgiem dzieci. Nie ma ich we wsiach należących do parafi i.

Żydów tak dorosłych, jak małoletnich jest 29.
Inwentarz sprzętów kościoła spisany w swoim wykazie, jest włączony do 

księgi metrykalnej i ręką naszą podpisany.
Nie ma dziesięcin należących do stołu biskupiego.
W tej parafi i nie zauważono publicznych grzeszników, gorszycieli, upra-

wiających zabobony, a zwłaszcza takich, [k. 123v] z powodu których mogłoby 
powstać niemałe zgorszenie.

Odnotowuje się oratoria i kaplice publiczne.

Oratorium św. Idziego za miastem Środą, wizytowane 
dnia 14 października [1777 r.]

To oratorium albo kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny 
N[iepokalanie] P[oczętej] i św. Idziego Opata i Wyznawcy jest w mniejszym 
chórze murowany, a w większym drewniany, w kształcie zwyczajnym, pokry-
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ty gontem drewnianym, w stanie skrajnego zniszczenia tak wewnątrz, jak i na 
zewnątrz, ze wszystkimi swymi potrzebnymi elementami, tak z zakrystią, jak 
z wieżą, w której są dzwony dwa, jeden większy, drugi mniejszy, konsekrowa-
ne przez najdostojniejszego i najprzewielebniejszego niegdy Macieja Mariana 
Kurskiego25, biskupa enneńskiego, sufragana poznańskiego, i to razem z ko-
ściołem i dwoma ołtarzami, tj. jednym ku czci NMP N[iepokalanie] P[oczętej] 
i św. Idziego, drugim św. Kazimierza Wyznawcy, mianowicie w roku 1672. 
Ołtarze te mają mensy murowane, nakryte trzema obrusami i dość stosownie 
ozdobione do odprawiania mszy św.

Cmentarz nie jest ogrodzony.
Istnieje erekcja tego oratorium z roku 1609 dokonana przez najdostojniej-

szego niegdy Andrzeja Opaleńskiego, biskupa poznańskiego.
Dzień rocznicy poświęcenia tego kościoła jest obchodzony w niedzielę 

pierwszą po oktawie Narodzenia NMP.
Prawo patronatu należy do znakomitego magistratu średzkiego.
Ten kościół albo oratorium nie ma żadnej parafi i ani nie jest z nim związa-

ne duszpasterstwo.
Odpusty w święta tytułu oraz poświęcenia [k. 124r] kościoła.
Prebendarzem tego oratorium jest obecnie dostojny przewielebny Woj-

ciech Mazurowicz, kanonik kolegiaty średzkiej. Do tegoż oratorium ustano-
wiony i wprowadzony w roku 1763, o którym już była mowa powyżej.

Przy tym oratorium ma dom, w którym rezyduje, z dwiema izbami i dwie-
ma komorami, i to z jedną izbą dla służby. Ten dom jest w stanie ruiny. Przy 
domu ma stodołę małą w stanie średnim i ogród warzywny.

Także ma domek na tej posiadłości, blisko domu rezydencjalnego, miano-
wicie przy drodze publicznej wiodącej do Pyzdr, z dwiema izbami i dwiema 
komorami, w stanie zniszczenia, w którym teraz mieszkają pewni ludzie za 
jakieś posługi świadczone prebendarzowi.

Uposażenie i dochody tego oratorium
Są dwie ćwierci roli za stawem miejskim pustym, przy drodze publicznej 

idącej do Chudzic z jednej, z drugiej natomiast strony [w sąsiedztwie] sławet-
nego Piotra Powałowskiego.

Także pół ćwierci roli przed drogą do Zielnik, między rolami szpitala 
z jednej, z drugiej zaś strony sławetnego Wojciecha Janickiego.

Ma także sumę 100 fl orenów polskich na dobrach Bagrowo i Szrapki akta-
mi grodzkimi poznańskimi zapisaną w roku 1627.

25 Maciej Marian Kurski (zm. 1681), bernardyn, sufragan poznański 1659-1681.



88 PIOTR FRANCISZEK NEUMANN

Także sumę 100 fl orenów polskich na dobrach sławetnego niegdy Andrze-
ja Skowrońskiego aktami wójtowskimi średzkimi zapisaną w roku 1644, którą 
to sumę należy odszukać.

Czynsze na potrzeby rzeczonego oratorium
Jest suma 21 grzywien przeniesiona z domu Złomanego i na dobrach Fran-

ciszka Łopiana [k. 124v] aktami wójtowskimi średzkimi zapisana w roku 1688.
Także są czynsze do odszukania, mianowicie suma 20 grzywien na do-

brach Jana Kondysa aktami wójtowskimi średzkimi zapisana w roku 1632.
Także suma 30 grzywien na ogrodzie sławetnego Wojciecha Rychlickiego 

aktami wójtowskimi średzkimi zapisana w roku 1642, a następnie stąd prze-
niesiona i ulokowana na połowie ćwierci roli Reginy Rychlickiej, w kierunku 
Zielnik położonej, [w sąsiedztwie] z jednej sławetnego Chroyskiego i z dru-
giej strony Kondysa.

[Zobowiązanie prebendarza, inwentarz oratorium]
Obligacją zawiązaną z tym oratorium jest odprawianie w każdym tygodniu 

jednej mszy św.
Inwentarzem kościelnym tego oratorium jest kielich z pateną i jeden ornat 

koloru czerwonego.

Oratorium św. Sebastiana za miastem Środą. 
[Wizytowane] tegoż dnia jak wyżej

To oratorium albo kościół jest pod wezwaniem Świętych Fabiana i Seba-
stiana Męczenników. Ten cały kościół jest drewniany, kształtu zwyczajnego, 
w stanie średnim, nakryty gontami drewnianymi, sufi t ma deskowany, podłogę 
z desek, dobrą. Na środku kościoła na łuku jest wizerunek Ukrzyżowanego 
P[ana] N[aszego] J[ezusa] Chr[ystusa]. Okna wymagają naprawy. Drzwi dwo-
je, zawieszone na zawiasach żelaznych, zamykane na kłódki wiszące. Dzwo-
nek na środku kościoła wisi pod dachem. Ołtarz jest jeden, z portatylem ca-
łym, nakryty trzema obrusami, dosyć stosownie ozdobiony.

Cmentarz nie jest ogrodzony.
Ten kościół wzniesiony przez kapitułę średzką w roku 1715, jest poświę-

cony, ale nie konsekrowany.
Prawo patronatu należy do czcigodnej kapituły średzkiej.
[k. 125r] Ten kościół nie ma żadnej parafi i ani nie jest do niego przywiąza-

ne duszpasterstwo. Odpustów także żadnych nie ma w tym kościele.
Prebendarzem tego oratorium jest obecnie dostojny przewielebny Ksawe-

ry Smolibocki, ustanowiony i wprowadzony w roku 1774, o którym już było 
wyżej.
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Do tego oratorium jest parcela pusta, na której jest ogród warzywny. Ta 
parcela jest między domem sławetnej Sywińskiej z jednej i sławetnego Czwor-
ta z drugiej strony.

Dochody tego oratorium
Ma dwie ćwierci roli testamentem niegdy Sebastiana Smurawy legowane 

w roku 1647 i leżą między rolami sławetnego Jakuba Bogulskiego, niegdyś 
Kondysowskie, z jednej, z drugiej strony Jana Bączka.

Także ma jedną ćwierć roli za stawem miejskim między rolami sławetnego 
Kaliskiego z jednej strony, z drugiej sławetnego Niemczewskiego.

Sumy natomiast do odnalezienia są następujące:
Suma 100 fl orenów polskich przez sławetnego Sebastiana Smurawę zapi-

sana aktami wójtowskimi średzkimi w roku 1721 na posiadłości Liskowskie.
Także suma 30 grzywien przez uczciwą Magdalenę Jarosławkównę, żonę 

opatrznego Marcina, zapisana aktami wójtowskimi średzkimi na ćwierci roli 
leżącej między rolami sławetnych Adama Jarosławka z jednej, i spadkobier-
ców niegdy Melchiora Smurawy z drugiej strony, w roku 1618.

Także suma 100 fl orenów polskich przez uczciwą niegdy Zofi ę Kaliską, 
małżonkę opatrznego Jana Wesołego, zapisana aktami wójtowskimi średzkimi 
na posiadłości swej zwanej Kokoszczyńskie, w roku 1648.

[k. 125v] Także suma 100 fl orenów polskich przez opatrznego Bączka za-
pisana aktami wójtowskimi średzkimi na połowie ćwierci roli, w roku 1629.

Także suma 100 fl orenów polskich przez sławetną Katarzynę Kopcio-
wą zapisana aktami wójtowskimi średzkimi na ćwierci roli własnej, w roku 
1632.

Także suma 50 fl orenów polskich przez uczciwego niegdy Kwapicha zapi-
sana na połowie ćwierci roli, w roku 1634.

Także suma 83 fl orenów polskich przez uczciwego niegdy Szotka zapisana 
na ćwierci roli za stawem miejskim, w roku 1684.

Obligacją związaną z tym oratorium jest odprawienie jednej mszy św. 
w miesiącu.

Oratorium Wszystkich Świętych położone na przedmieściu średzkim
[Wizytacja] tegoż dnia odprawiona

To oratorium albo kościół, pod wezwaniem Wszystkich Świętych, jest cały 
drewniany, formy zwyczajnej, w stanie średnim, kryty gontem drewnianym, 
dach wymaga naprawy, sufi t ma drewniany, niektóre okna wymagają naprawy, 
podłoga z desek, ambona po stronie Epistoły, kruchta zamykana belką, dzwon 
mały pod dachem kościoła. Cmentarz od strony domu rezydencjalnego, nie 
ogrodzony.
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Ten kościół jest konsekrowany przez najdostojniejszego i najprzewielebniej-
szego niegdy Wojciecha Tolibowskiego, biskupa poznańskiego, w roku 1658. 

Rocznica konsekracji obchodzona jest w niedzielę pierwszą po święcie 
św. Małgorzaty Panny i Męczennicy.

W tym oratorium jest ołtarz jeden, mający mensę konsekrowaną, nakrytą 
trzema obrusami, dosyć stosownie ozdobioną.

Nie ma żadnej erekcji.
[k. 126r] Prawo patronatu należy do znakomitego magistratu średzkiego.
Odpusty są w święta tytułu i poświęcenia kościoła.
Prebendarzem tego oratorium jest obecnie dostojny przewielebny Antoni 

Stablewski, ustanowiony i wprowadzony w roku 1758, o którym wyżej.
Do tego oratorium ma dom, w którym rezyduje, wybudowany własnym 

nakładem, z dwiema izbami i dwiema komorami, w tym jedną dla służby, 
z drzwiami dobrze zamykanymi. Ten dom jest w stanie dobrym. Obok tego 
domu ma mały sad i ogród za drogą biegnącą do wsi Mączniki, między sła-
wetnymi Melchiorem Janickim i Powałowską, wdową.

Uposażenie i dochody tego oratorium
Najpierw ma dwie ćwierci roli, pierwszą, zwaną Ciułkowska, leżącą mię-

dzy rolami sławetnego Mateusza Strzelewicza z jednej i altarzysty św. Kata-
rzyny z drugiej strony, legowaną testamentem i zapisaną aktami wójtowski-
mi średzkimi w roku 1601; drugą, zwaną Niklowska, położoną między rolami 
rzeczonego altarzysty z jednej i sławetnego Tomasza Grylusa z drugiej strony, 
legowaną przez wielebnego niegdy Jana Krankowskiego, kanonika średzkiego.

Ma także czynsze zapisane, mianowicie na wsi Bagrowo i Szrapki 100 fl o-
renów polskich, aktami grodzkimi poznańskimi zapisanych w roku 1627.

Także sumę 50 fl orenów przez Wojciecha Zaradnego na ćwierci roli zapi-
saną aktami wójtowskimi średzkimi w roku 1634.

Także sumę 100 fl orenów polskich przez magistrat średzki zapisaną na wsi 
Zielniki aktami wójtowskimi [k. 126v] średzkimi w roku 1657.

Także [sumę] 12 grzywien przez Bartłomieja Kordosa zapisaną na domu 
i ćwierci roli za stawem miejskim w roku 1663.

Także sumę 100 fl orenów polskich przez Mikołaja Smiesniewicza na 
ćwierci roli zapisaną w roku 1684.

Czynsze od tych sum po większej części należy odszukać.

[Obligacje prebendarza]
Na mocy tych czynszów, a zwłaszcza ćwierci roli zwanej Ciułkowska, pre-

bendarz jest zobowiązany do odprawiania jednej mszy żałobnej każdego mie-
siąca.
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Także z tytułu drugiej ćwierci roli, fundowanej przez wielebnego niegdy 
Jana Krankowskiego, jest zobowiązany również do odprawiania jednej mszy 
każdego tygodnia za duszę fundatora.

Także z tytułu sumy 100 fl orenów polskich lokowanej na dobrach wsi Ba-
growo, ma obowiązek odprawiać jedną mszę każdego kwartału.

Oratorium Ducha Świętego. 
[Wizytacja] przeprowadzona dnia 15 września

Kościół ten jest szpitalny, położony za bramą, przy drodze, która prowadzi 
w stronę Poznania, jest drewniany, w stanie średnim, wymaga jednak napra-
wy. Jest kryty dachówką, sufi t ma deskowany, malowany, podłogę z desek, 
okna dobre, drzwi podwójne na zawiasach żelaznych zawieszone, dobrze są 
zamykane.

Ołtarze są dwa, z których wielki ma mensę konsekrowaną, nakrytą trzema 
obrusami, zbudowany dosyć stosownie, na cześć św. Barbary. Drugi, mały, 
z wizerunkiem św. Jana Nepomucena, ozdabiany tylko w czasie odpustów.

[k. 127r] Wieża jest po części zniszczona, zawiera w sobie dzwon sygna-
turkę.

Nic nie wiadomo o erekcji tego kościoła.
Cmentarz jest ogrodzony.
Przyjmuje się, że jest konsekrowany, jak to widać ze znaków wymalo-

wanych na ścianach i według brzmienia poprzednich wizytacji. Aż dotąd ob-
chodzi się rocznicę poświęcenia w niedzielę pierwszą po święcie Wszystkich 
Świętych.

Do ołtarza św. Barbary jest przyłączone bractwo urzędowo aprobowane 
w roku Pańskim 1729, nic nie wiadomo jednak o jakimś uposażeniu tego brac-
twa.

Kościół ten, jak wynika z poprzednich wizytacji, jest inkorporowany do 
urzędu dostojnego dziekana średzkiego, teraz i w przyszłości urzędującego. 
Jest on ustanawiany i wprowadzany równocześnie z wprowadzaniem na dzie-
kaństwo. O obecnym była już mowa wielokrotnie.

Ten kościół nie ma żadnej parafi i, a jedynie szpital położony przy tym-
że kościele. Opieka duszpasterska nad tym szpitalem należy do dziekana jako 
prepozyta tego kościoła.

Osoby przebywające w szpitalu spełniają obowiązek spowiedzi wielka-
nocnej.

Ten kościół nie ma żadnych relikwii wystawionych do publicznej adoracji.
Na chórze kościoła są organy małe albo pozytyw.
Odpusty uzyskane zostały z racji bractwa i wezwania kościoła i dopusz-

czone przez władzę ordynaryjną.
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Prowizorzy tego kościoła, a zarazem szpitala, [k. 127v] każdego roku 
w poniedziałek po święcie Przenajświętszej i Niepodzielnej Trójcy są wybie-
rani przez prepozyta miejsca i magistrat. Są oni zobowiązani co roku zdawać 
rachunek prepozytowi szpitala, jak również magistratowi, w obecności ubo-
gich.

Przy kościele jest szpital z jedną izbą i ośmioma komorami z drzwiami 
i zameczkami, w których obecnie przebywa siedmiu ubogich, mianowicie 
trzech mężczyzn i cztery kobiety. W tym szpitalu jest także izba z komorą na 
mieszkanie prepozyta Ducha Świętego i jest w stanie średnim. Obok szpitala 
jest dom opuszczony, nie nadający się do zamieszkania. Także obok jest spi-
żarnia z kamieni, z drzwiami zamykanymi.

Za spiżarnią jest obora dla bydła i stodoła. Te wszystkie zabudowania 
z wyjątkiem obory wymagają naprawy. Obok stodoły jest ogród warzywny. 
Jest też w pobliżu inny ogród prepozyta, w którym dawniej był dom dla prepo-
zyta. Za tym ogrodem jest domek dla młynarza, a za nim jest wiatrak oddalony 
dwa staje, na posiadłości szpitalnej przy mokradłach albo rolach tamże istnie-
jącej.

Ten szpital ma osiem ćwierci roli podzielonych na trzy pola. Jedno pole 
rozciąga się, poczynając od młyna aż do strumyczka zwanego Piskorka. Dru-
gie pole od strumyczka Piskorka aż do granic wsi Jarosławca. Te role leżą 
z jednej strony sławetnego Piotra Woyciechowskiego, z drugiej strony sławet-
nego Pawlińskiego. Trzecie pole rozciąga się z jednej strony drogi idącej do 
młyna szpitalnego, z drugiej strony sławetnego Sylwestra [k. 128r] Konikie-
wicza. Do tych ćwierci albo pól należy kawałek roli za ogrodem wielmoż-
nego starosty średzkiego. Inne pole albo dodatek pospolicie przymiarek leży 
ku drodze prowadzącej do wsi Zrzenica z jednej, z drugiej strony obywateli 
średzkich.

Także są dwie ćwierci roli w stronę Zielnik między rolami sławetnego Mi-
kołaja Kordzińskiego z jednej, z drugiej zaś strony należącymi do oratorium 
św. Idziego.

Także jest jedna ćwierć roli przy granicach wsi Topola z jednej strony sła-
wetnego Swiderskiego, a z drugiej strony roli sławetnego Franciszka Czworta, 
obywateli średzkich.

Te wszystkie role są obsiewane z trzeciego snopa. [Zbiory] otrzymują pro-
wizorzy i w ziarnach rozdzielają w następujący sposób:

Według rozporządzenia najdostojniejszego i najprzewielebniejszego nie-
gdy Wojciecha Tolibowskiego, biskupa poznańskiego, jak również wielce do-
stojnego i najprzewielebniejszego Franciszka Mielżyńskiego26, archidiakona 
poznańskiego i wizytatora, które to rozporządzenie dotychczas jest zachowy-

26 Franciszek Mielżyński (zm. 1695), archidiakon poznański 1680-1695.
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wane, wielebny prepozyt szpitala otrzymuje od prowizorów żywność, miano-
wicie 3 ćwiertnie żyta, 2 ćwiertnie i 2 korce jęczmienia, 2 korce pszenicy, 
1 ćwiertnię i 2 korce owsa, 1 korzec grochu, pół korca prosa, 1 korzec tatarki, 
pół korca siemienia na olej, 4 garnce masła, 60 gomółek sera, 4 i pół garnca 
soli. Z ogrodu 2 zagony warzyw, na mięso 10 fl orenów, [k. 128v] drewna na 
opał 10 wozów. Dla służącego porcja jak dla ubogich.

Także otrzymuje od prowizorów rocznie 100 fl orenów polskich, co zobo-
wiązuje wielebnego prepozyta do odprawiania w tym kościele jednej mszy 
w tygodniu za fundatorów. Także otrzymuje 2 grzywny od ekonomów szpitala.

Ubodzy szpitala od prowizorów także otrzymują płody ziemi do spożycia, 
mianowicie każdy z nich rocznie 1 ćwiertnię żyta, pół korca pszenicy, 2 korce 
jęczmienia, pół korca grochu, ćwierć korca prosa, pół korca tatarki, ćwierć 
korca siemienia na olej, półtora garnca soli, 2 garnce masła, 30 gomółek sera, 
6 fl orenów na mięso, mąki pszennej razem wszyscy otrzymują 1 korzec, 
z ogrodów po jednym zagonie, drewna na opał, ile potrzeba.

Ubodzy są zobowiązani każdego dnia śpiewać różaniec NMP w kościele 
Ducha Świętego, a w zimie w izbie, czyli refektarzu.

Prowizorzy na rzecz tego rozdzielnictwa otrzymują od młynarza 12 ćwiert-
ni żyta i 3 korce mąki pszennej, mianowicie 2 korce dla prepozyta i 1 dla ubo-
gich. Młynarz według kontraktu jest zobowiązany do naprawy młyna własnym 
kosztem, a gdyby jakimś trafem został strawiony ogniem, jest on obowiązany 
własnym nakładem młyn odbudować. Ekonomowie zaś szpitalni mają jedynie 
obowiązek sprowadzać drewno.

[k. 129r] Czynsze na szpital
Suma 50 fl orenów polskich na folwarku sławetnego niegdy Mochwicza, 

teraz zaś sławetnego Mateusza Niemczewskiego.
Także suma 50 fl orenów polskich na dobrach niegdy sławetnego Jadeckie-

go, teraz zaś sławetnego Dominika Sremowicza. Te zapisy nie zostały przed-
łożone, czynsz jednak od sum nie jest negowany.

Także suma 40 fl orenów polskich na roli sławetnego niegdy Płaczka zapi-
sana w roku 1667.

Także suma 100 fl orenów polskich na domu i trzech ogrodach sławetne-
go niegdy Tomasza Krzęcieka zapisana aktami wójtowskimi średzkimi w roku 
1695.

Także suma 300 fl orenów polskich na dobrach Śmiełowo w powiecie pyzdr-
skim zapisana przed aktami pyzdrskimi w roku 1599.

Także suma 52 fl orenów polskich na ćwierci roli sławetnego niegdy Bycz-
kowicza, leżącej w stronę Zielnik, między rolą szpitalną i kościelną, zapisana 
w roku 1688.
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Od tych sum, z wyjątkiem pierwszej i drugiej, czynsz nie jest otrzymywa-
ny, ale należy go poszukiwać.

Wszystkie dochody wyszczególnione w całej tej wizytacji opierają się na 
niepodważanym posiadaniu od dawna, zwłaszcza role. Sumy zaś wydobyte 
z poprzednich wizytacji, po większej części są nie do odnalezienia.

Inwentarz szpitala stanowią owce w liczbie 85.
Żaden z kapłanów nie odnalazł inwentarza gospodarczego dla swojej czę-

ści dóbr.

[k. 129v] Sprzęty kościoła kolegiackiego jak również oratoriów
Argenteria
Monstrancje, jedna większa, starodawnego kształtu, cała pozłacana 
ze swoim melchizedechem, druga mała, srebrna, z melchizedechem 
pozłacanym 2
Pacyfi kał stary, złocony, z postumentem srebrnym 1
Krzyż z symbolami czterech ewangelistów, cały złocony 1
Kielichy, jeden do oratorium Ducha Świętego, trzy do oratoriów 
Wszystkich Świętych, św. Sebastiana, św. Idziego
Trzy do ołtarzy literatów, szkaplerza i św. Anny
Trzy do ołtarzy Krzyża Świętego, rzeźników i św. Katarzyny
Cztery do kościoła kolegiackiego
Razem kielichów 15
Puszka większa, z zewnątrz częściowo złocona, wewnątrz całkowicie, 
puszka mniejsza, wewnątrz i zewnątrz złocona 2
Lampa wielka 1
Trybularz z łódką 1
Ampułek par dwie 2
Tacka 1
Naczynie trzyczęściowe na oleje św. 1
Na ołtarzu NMP sukienka częściowo złocona 1
Korony srebrne złocone 2
Tabliczki wotywne różnego kształtu 20
Na ołtarzu św. Antoniego sukienka 1
[k. 130r] Tabliczki wotywne różne i promienie wokół głowy 
tegoż świętego 7
Na ołtarzu św. Anny sukienka 1
Korony złocone 3
Tabliczki wotywne 13
i jedna miedziana złocona
Na ołtarzu św. Krzyża korona 1
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Tabliczki wotywne 13
W kościele Ducha Świętego na ołtarzu św. Barbary sukienka 1
Korona na głowie i kielich w ręku
Tabliczki wotywne 13
Z mosiądzu
Trybularz z łódką 1
Świeczniki 22
Z cyny
Świeczniki 6
Lampy 2
Ampułek par 7
Tacka 1
Ze spiżu

Kocioł spiżowy mały i mniejszy do wody święconej 2
Kapy różnych kolorów 7
Ornaty białe 18
Czerwone 16
Zielone 4
Fioletowe 6
Czarne 6
Dalmatyki białe 2
Czerwone 2
Antepedia 5
Alby 10
[k. 130v] Mszały 5
Mszały żałobne 5
Psałterz, antyfonarz, martyrologium, księga Pasji, dwie księgi z ofi cjum 

małym NMP, trzy brewiarze, rytuał, Biblia święta, mszał druku gotyckiego.
Są także księgi różnych autorów w liczbie 224.

Dekret reformacyjny
Aby w kościele coraz bardziej wzrastał kult Boży, a praca nad pasieniem 

owczarni była wykonywana z większym staraniem i wysiłkiem, ten kościół 
parafi alny został i pozostaje wyniesiony do rangi kolegiaty. Duszpasterstwo 
nie należy już do prepozyta, ale do kanoników, aby dzięki większej ich licz-
bie mogło być sprawowane dokładniej, pilniej i z jak największą uwagą. Oby 
przeto nie dotyczyły kanoników słowa autora Homilii 43, że wielu jest kapła-
nów i mało kapłanów, wielu z imienia, lecz mało z czynów. Święty Grzegorz 
grzmiał przeciwko osobom kościelnym, które podejmują opiekę nad duszami, 
ale ją zaniedbują, chętnie przyjmują urząd kapłański, lecz obowiązków urzędu 
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nie wypełniają, przyjmują owoc Kościoła w postaci codziennego wynagrodze-
nia, a jednak w małym stopniu pracują dla Kościoła wieczystego. Każdy za-
tem z kapitularnych, jako przy tym kościele sprawujący troskę o dusze, niech 
stara się strzec swego sumienia i wspólnie z innymi ten ciężar, który wziął 
na siebie, niech odważnie dźwiga. Prałaci, [k. 131r] jeśli chcą zasługiwać na 
większe poważanie, powinni zawsze przewodzić innym świętością i wyróż-
niać się czystością obyczajów. To zaś, co następuje, kapitularni winni będą, 
między innymi, zachowywać.

Każdy z kanoników w niedziele i święta, ubrany w komżę, ma przyjść do 
kościoła i tak w swojej stalli śpiewać ofi cjum Pańskie, a brak każdego niech 
zgodnie ze statutami notuje prefekt fabryki [kościoła], a w przypadku nie-
obecności kara jednej grzywny na rzecz kościoła niech będzie nałożona przez 
wszystkich podczas zebrania kapituły, które powinno się odbywać przynaj-
mniej raz w miesiącu. Dla większej wygody ludu niech jeden po drugim od-
prawia msze według porządku, chyba że wystąpi jakaś słuszna przyczyna. We-
dług statutów kapituły przy kościele powinno stale rezydować przynajmniej 
pięciu z jej członków, a ponieważ obecnie nie jest ich więcej, przeto niech ża-
den nie oddala się od kościoła, zwłaszcza około świąt publicznych, a jeśli wyż-
sza konieczność jednak tego wymaga, to nie inaczej, jak za zezwoleniem całej 
kapituły, co jednak nie powinno być odmawiane, jeśli przyczyna jest słusz-
na. W przeciwnym razie [oddalający się od kościoła] powinien być ukarany 
trzema grzywnami, które będą przeznaczone na kościelne potrzeby. Przykład 
wszelkich dobrych uczynków najbardziej powinien jaśnieć przede wszystkim 
w kapłanach. Niech usługują sobie we wzajemnej miłości, wystrzegają się nie-
zgody, procesów i kłótni, oddają się samemu kultowi Bożemu i pełnieniu spraw 
Bożych. Ludowi, którego dusze są im powierzone, niech towarzyszą w Bogu 
z całą ludzkością i miłością. Każdy bowiem pasterz powinien miłować swoje 
owce [k. 131v] na wzór Dobrego Pasterza, który nawet duszę swoją wydał za 
owce swoje. Niech zachęcają lud do świętowania niedzieli i dni świątecznych, 
zwłaszcza by w te dni nie handlowano, a jeśli ktoś tego nie będzie zachowy-
wał, niech doniosą, komu należy. Niech karmią lud pokarmem słowa Bożego 
i pouczają o podstawach wiary. Co zaś do wewnętrznej ozdoby kościoła, niech  
doprowadzą do naprawy okien, które w pewnych miejscach zostały zniszczone 
przez wichurę. Wokół ołtarzy należy utrzymywać czystość i zadbać zwłaszcza 
o to, aby mensy były nakryte obrusami niepodartymi. Niech sprawią kanony 
ołtarzowe. Naczynie cynowe, w którym jest przechowywana woda chrzcielna, 
należy po części naprawić, a także wybielić je, aby się woda nie psuła.

Co do stanu budowli kościoła, niektóre belki nad nim z powodu starości 
uległy zniszczeniu i są połamane, co grozi coraz większym jego zniszczeniem. 
Niech zatem zapobiegną temu i dadzą je naprawić. Obmurowanie cmentarza 
niech kontynuują albo raczej zaczęte prace dokończą. Niewielkim nakładem 
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mogą zaradzić temu, aby zwierzęta nie miały dostępu na cmentarz koło krat 
żelaznych przy kruchtach. Wybrany spośród kanoników prefekt kościoła niech 
okazuje pilność we wszystkim, co dotyczy napraw świątyni, jeśli tylko coś 
wymagającego naprawy zauważy. Aby mógł to skuteczniej wykonać, niech 
będzie wytrwałym obrońcą i egzekutorem praw kościoła, a każdego roku 
niech przedkłada całej kapitule rachunek przychodów i wydatków na roboty 
przy budowli kościelnej.

Co do ołtarzy. Do ołtarza św. Antoniego jest suma 200 fl orenów polskich 
zapisana przez [k. 132r] sławetnego niegdy Wesołowskiego, która potem przez 
wierzytelności została pomniejszona do 180 fl orenów. Ta suma dekretem sta-
rościńskim została złożona w kancelarii i dotychczas nie została ulokowana. 
Dostojnemu dziekanowi jako tegoż ołtarza kapelanowi poleca się odzyskać tę 
sumę i ulokować.

Także jest suma do ołtarza św. Anny 286 fl orenów polskich lokowana na 
ćwierci roli sławetnego niegdy Szuderskiego, która teraz znajduje się u Woj-
ciecha Bogulskiego. Niech dostojny dziekan odzyska ją wraz z czynszami 
i postara się lokować na dobrach pewnych. Także inne czynsze należące do 
swego ołtarza niech każdy z altarzystów postara się odzyskać.

Co zaś do oratoriów, każdy z prebendarzy niech pospieszy z pomocą swo-
jemu kościołowi, gdyż z dnia na dzień grozi im coraz większe zniszczenie. 
Niech naprawią dachy, okna i inne części, zatroszczą się, by cmentarze oto-
czyć płotem, niech pamiętają o swojej przysiędze przy instytucji do tych ora-
toriów i starają się je podźwignąć.

Co zaś do kościoła Ducha Świętego i szpitala, dostojny prepozyt tego ko-
ścioła niech naprawi dach. Nabożeństwa według intencji fundatorów niech od-
prawia według należytego porządku. Niech pilnuje prowizorów, aby wydawali 
ubogim wiktualia i by zaspokajali wszystkie potrzeby, tak co do budynków, 
jak wygód ubogich. Niech co roku w obecności magistratu i ubogich przedkła-
dają [oni] wykaz przychodów i niech będą sumiennie sprawdzani i badani tak 
z przychodów, jak i wydatków.

[k. 132v] Ponieważ dostojny prepozyt tej kolegiaty nie pojawił się podczas 
tej wizytacji i stąd nie mogliśmy uzyskać pewnych informacji dotyczących 
jego osoby, jak również jego dochodów, dlatego w celu zdobycia informacji 
i aby zgodnie z dokumentem erekcyjnym uczynić zadość w stosunku do praw 
kapituły, odsyłamy go do urzędu generalnego poznańskiego.

We wszystkim, co dotychczas zostało powiedziane, i w tym, co komuś się 
wydaje, że zwłaszcza jego dotyczy, a nie zostało dostrzeżone, odsyłamy do 
urzędu konsystorskiego. Na przyszłość kładziemy wszystkim na sumienie, 
aby pamiętali, że każdy człowiek, a już najbardziej kapłan, powinien się zwa-
żać, by wybierał bezpieczną drogę, którą dojdzie do tego Dobra, nad które nic 
lepszego w istocie rzeczy nie można dać ani pomyśleć.
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CHURCHES OF ŚRODA WIELKOPOLSKA ACCORDING TO THE ACTS 
OF VISITATION OF FRANCISZEK KSAWERY RYDZYŃSKI FROM 1777

S u m m a r y

In the 18th century, Środa Wielkopolska was a signifi cant town in Wielkopolska 
province. It belonged to the Archdiocese of Poznań in the diocese of Poznań and was 
the seat of the deanery. The parish church of the Blessed Virgin Mary Assumpted, 
built in the fi fteenth century, possessed the rank of a collegiate church. In addition, 
there was a Dominican convent in the town, and four small churches (oratorios) in the 
suburbs. Acts of the general visitation

carried out by Franciszek Ksawery Rydzyński show the state of the collegiate 
and other temples in 1777. Numerous altars and two collegiate chapels had their own 
payoff . There were several brotherhoods, and the clergy, due to the existing chapter 
and the altar foundations, were more numerous than in many other churches of the 
diocese. An annex was attached to the article, which contains the acts of the afore-
mentioned church visits in Środa translated into Polish.

Słowa kluczowe: Środa Wielkopolska, kolegiata średzka, kapituła kolegiacka 
w Śro dzie, kaplica Gostomskich, kaplica Grzymułtowskich, kościół św. Idzie-
go w  Środzie, kościół św. Sebastiana w Środzie, kościół Wszystkich Świętych 
w Środzie, kościół szpitalny Ducha Świętego w Środzie, dominikanie w Środzie, 
diecezja poznańska, archidiakonat poznański, Hieronim Gostomski

Keywords: Środa Wielkopolska, collegiate church in Środa, collegiate chapter in 
Środa, Gostomscy’s chapel, Grzymułtowscy’s chapel, the church of St. Idzi in 
Środa, the church of Saint Sebastian in Środa, the church of All Saints in Środa, 
the hospital church of the Holy Spirit in Środa, the Dominicans in Środa, the dio-
cese of Poznań, the archdiocese of Poznań, Hieronim Gostomski
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SALEZY BOGUMIŁ TOMCZAK
Klasztor Franciszkanów w Poznaniu

Mowa przy pożegnaniu Wielebnych OO. Reformatów we Wronkach
wygłoszona przez księdza Wincentego Kałkowskiego. 

Reprint źródła i komentarz

Wstęp

W Centralnej Bibliotece Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Bra-
ci Mniejszych w Poznaniu przy ul. Garbary 22 znajduje się druk zatytułowa-
ny: Mowa przy pożegnaniu Wielebnych OO. Reformatów we Wronkach po-
wiedziana przez X. Kałkowskiego, wikaryusza w Ostrorogu. Broszurka liczy 
12 stron, formatu 14,5 × 21,5 cm, wydrukowana nakładem autora w 1875 ro-
ku w „Drukiem J.I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński) w Poznaniu”. Wiele lat 
temu, w czasie jednej z wizyt w znanym poznańskim antykwariacie, który 
mieścił się przy Starym Rynku w Poznaniu, na ów druk natknął się – i oczy-
wiście nabył go – autor niniejszego tekstu. Mowa pożegnalna ks. Wincentego 
Kałkowskiego jest niezwykłą rzadkością. Dość powiedzieć, że nie odnotował 
jej Karol Estreicher w swojej Bibliografi i polskiej XIX wieku. Nie ma tego dru-
ku także w dobrze przecież zaopatrzonej Bibliotece Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w innych bibliotekach. 
Druczek zasługuje na uwagę jako ciekawy przyczynek do dziejów kościoła 
i klasztoru we Wronkach, zakonu franciszkańskiego i samych Wronek, dlatego 
warto go opublikować w formie reprintu. 

Zarys dziejów kościoła i klasztoru we Wronkach

Kościół i klasztor we Wronkach należy do najstarszych fundacji zakon-
nych w archidiecezji poznańskiej. Jego historię można podzielić na dwa okre-
sy: dominikański i franciszkański. 
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Okres dominikański

Dzieje dominikanów wronieckich rozpoczęły się 21 listopada 1279 roku, 
kiedy książę wielkopolski Przemysł II za namową swego spowiednika Teodo-
ryka, lektora poznańskiego klasztoru, wydał dokument dający braciom zakonu 
kaznodziejskiego prawo budowy kościoła i klasztoru we Wronkach oraz zało-
żenia cmentarza na darowanym przez księcia terenie nad Wartą. W dokumencie 
wydanym przez kancelarię książęcą mówi się także o specjalnych przywilejach 
dla zakonu, takich jak prawo do łowienia ryb w Warcie i jeziorze w Rzecinie, 
o prawie do bezpłatnego korzystania z przemiału zboża w młynie książęcym 
usytuowanym na przeciwległym brzegu Warty oraz o corocznej dotacji ze 
skarbca książęcego w wysokości 12 grzywien do czasu ukończenia budowy1. 
Dnia 13 lutego 1280 roku książę Przemysł II wydał kolejny dokument, który 
zawiera dalsze przywileje dla braci kaznodziejów, mianowicie, do czasu zakoń-
czenia budowy murowanego kościoła i klasztoru książę oddał im prawo do wsi 
Piotrowo, teren pod budowę cegielni, ogród i sad, prawo do eksploatacji żwiru 
i kamieni na terenach książęcych, prawo do wycinania drzew w lesie książę-
cym z wyjątkiem tych, na których znajdują się pszczele roje, ponadto zwolnił 
ich z opłat od wozów i statków na ziemiach książęcych2. U podłoża życzliwej 
postawy księcia wobec dominikanów leżały nie tylko względy religijne, ale 
także polityczne. Połączenie konwentów nadmorskich z pozostałymi klasztora-
mi prowincji miało służyć umocnieniu władzy księcia na tych terenach3.

Budowa murowanego kościoła i klasztoru we Wronkach rozpoczęła się 
rok po wydaniu wspomnianego dokumentu księcia Przemysła II. Nie wiado-
mo, kiedy została zakończona, nie dysponujemy żadnymi informacjami na 
temat pierwotnego wyglądu i kształtu kościoła i klasztoru dominikanów wro-
nieckich. W 1603 roku zespół kościelno-klasztorny mocno podupadł. Nowe 
budynki wzniesiono w trzecim ćwierćwieczu XVII wieku według planów 
architekta Krzysztofa Bonadury Starszego, budowniczego wielu kościołów 
w Wielkopolsce. Fundatorem był kasztelan kaliski Jan Korzbok Łącki. Ko-
ściół pw. Zwiastowania NMP został zbudowany w stylu barokowym, na pla-
nie krzyża, posiadał prostokątny, jednonawowy korpus, do którego przylegał 
wydłużony, wieloprzęsłowy, sklepiony chór4. Do połowy XIX wieku znajdo-

1 Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, Poznań 1877, t. 1, nr 489; J. Wiesiołowski, Dominikanie 
w miastach wielkopolskich w okresie średniowiecza, [w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce 
1222-1972, t. 1, Warszawa 1975, s. 204.

2 Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, dz. cyt., nr 493.
3 J. Wiesiołowski, Dominikanie w miastach wielkopolskich, dz. cyt., s. 204.
4 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. V, z. 23, Powiat szamotulski, opr. R. i T. Juraszowie, 

red. T. Ruszczyńska i A. Sławska, Warszawa 1966, s. 35-36; C. Grot, Wronki. Z dziejów miasta od 
czasów najdawniejszych do 1945 roku, Wronki 1987, s. 26.
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wał się w jego wnętrzu nagrobek fundatora, który zmarł we Wronkach w 1666 
roku i został pochowany w podziemiach kościoła klasztornego, a ściślej mó-
wiąc pod kaplicą Matki Bożej Różańcowej. Nagrobek wystawił syn funda-
tora5, również Jan Korzbok Łącki i zasługi ojca uwiecznił napisem w języku 
łacińskim, który za C. Grotem podajemy w języku polskim: 

Wstrzymaj krok przechodniu i wpatrz się w zwierciadło cnót, jakim był ongiś bar-
dzo sławny Jan Korzbok Łącki, starosta nakielski i kapitan wojsk Królestwa Pol-
skiego. Pochodził on z bardzo starej rycerskiej rodziny Kórzboków, która przed 
300 laty przeniosła się ze Śląska do Polski. Od młodości swej poświęcił się służ-
bie wojskowej i 40 lat swego życia spędził na nieustannych wojnach. Za czasów 
Władysława IV walczył z Moskalami pod Smoleńskiem i z Turkami pod Cho-
cimem. Potem z Kazimierzem III królem polskim brał udział w bitwie z Tatara-
mi i Kozakami pod Beresteczkiem. Po tem jeszcze bił się z Moskalami, Węgrami 
i Szwedami. Odznaczał się roztrop nością w udzielaniu rad w zakresie wojskowo-
ści i zawsze pomyślnie wykony wał powierzone mu zadania. Z tego też powodu 
królowie bardzo go lubili. Wreszcie jako starzec 75-letni tutaj w roku 1666 za-
kończył swe życie. Jemu to jedyny, przy życiu pozostały syn jego Jan Korzbok 
zrodzony z Elżbiety Grudzińskiej, w tym czasie podkomorzy wschowski, a potem 
kasztelan kalis ki, z synowskiej miłości i za radą swego stryja Aleksandra Korzbo-
ka, kasztela na krzywińskiego, gdy z wyprawy wiedeńskiej wraz z Janem III kró-
lem pol skim z Węgier przez Kraków wracał, ten pomnik tamże polecił wykonać 
i tu na grobie swego ojca na pamiątkę położył6.

Klasztor wroniecki był jednym ze słabszych ogniw w łańcuchu konwen-
tów dominikańskich w Wielkopolsce zarówno pod względem materialnym, 
jak i personalnym. Dominikanie wronieccy nie mogli znaleźć w mieście wy-
starczających środków na utrzymanie klasztoru, w którym mieszkało średnio 
12 zakonników7. W połowie XVI wieku klasztor wroniecki został „afi liowa-
ny dla ubóstwa do konwentu poznańskiego”8. 

Dominikanie wronieccy pielęgnowali w swoim kościele tradycyjne nabo-
żeństwa, codziennie sprawowali uroczystą Eucharystię, zasiadali w konfesjo-
nale, a wierni swemu charyzmatowi, kładli szczególny nacisk na głoszenie 
słowa Bożego na wysokim poziomie, równocześnie wypowiadanego w zro-
zumiałym dla mas języku. Nic więc dziwnego, że przyciągały one do wro-
nieckiego kościoła klasztornego tłumy ludzi z Wronek oraz bliższej i dalszej 

5 J. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych … w dawnej diecezji 
poznańskiej, t. II, Poznań 1858, s. 407-408.

6 C. Grot, Wronki, dz. cyt., s. 28.
7 J. Wiesiołowski, Dominikanie w miastach wielkopolskich, dz. cyt., s. 215.
8 S. Kozierowski, Szematyzm historyczny ustrojów parafi alnych dzisiejszej archidiecezji po-

znańskiej, Poznań 1935, s. 448-449.
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okolicy. Stało się to zarzewiem konfl iktu z miejscowym plebanem Andrzejem 
Pawko, pochodzącym z wpływowej poznańskiej rodziny. Wystąpił on do sądu 
przeciwko przeorowi Marcinowi z zarzutem, że przez przyciąganie mieszczan 
wronieckich kazaniami do kościoła klasztornego powoduje zakłócenia w dzia-
łalności kościoła parafi alnego. Ofi cjał poznański wydał wyrok, nakazując, 
że dominikanie non debent ultra et diucius predicare nisi campanum [...] in 
ecclesia ipsa parochiali in Wronky ad processiones, missas aut predicationes 
solitas pulsum audiverint mox populum ad ipsam ecclesiam parochialem re-
mitte debent pro audiendum divinis [...]9. Przy kościele działało kilka bractw 
religijnych i Trzeci Zakon Dominikański. Stawiały one sobie nie tylko cele 
religijne, ale również społeczne, takie jak opieka nad chorymi i ubogimi.

W dziejach dominikanów wronieckich nie brakowało dramatycznych 
momentów, takich jak grabieże, spustoszenia, wojny. W 1316 roku margra-
bia brandenburski Waldemar najechał Wronki i spowodował wiele szkód, 
a w 1383 roku miasto ucierpiało w czasie wojny bratobójczej Grzymalitów 
z Nałęczami. Nieszczęścia związane z tymi najazdami nie ominęły klaszto-
ru dominikanów10. Z protokołu powizytacyjnego dowiadujemy się, że w 1603 
ro ku kościół dominikański legł w gruzach, a mienie zakonników dostało się 
w obce ręce. Zakonnicy przenieśli się do Poznania. Do Wronek wrócili w 1618 
roku11. W czasie potopu szwedzkiego w 1657 roku Wronki spłonęły prawie do-
szczętnie. Ucierpiał także kościół i klasztor braci zakonu kaznodziejskiego12.

Najbardziej dramatyczny okazał się rok 1835, kiedy rząd pruski zniósł 
wszystkie klasztory, w tym także wroniecki. Kasata klasztorów była pochodną 
wrogiej polityki państwa pruskiego wobec Kościoła katolickiego postrzega-
nego jako ostoja polskości. Proces likwidacji życia zakonnego w zaborze pru-
skim rozpoczął się w 1810 roku, a zakończył w 1840 roku i przebiegał w kil-
ku etapach. Najpierw wydano edykt, na mocy którego uległy likwidacji dobra 
kościelne, w tym także klasztorne, następnie zakazano przyjmowania nowi-
cjuszów, na koniec zamykano poszczególne klasztory, w miarę jak wymierali 
zakonnicy.

Walka o uratowanie kościoła i klasztoru wronieckiego

Po kasacie klasztoru dominikanów wronieckich wyposażenie kościoła 
klasztornego w znacznej części przeniesiono do remontowanej fary, zaś bu-
dynki wraz z ogrodem i ziemią przekazano szkolnemu towarzystwu katolic-

 9 J. Wiesiołowski, Dominikanie w miastach wielkopolskich, dz. cyt., s. 222-223.
10 Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. III, nr 243.
11 C. Grot, Wronki, dz. cyt., s. 47-48.
12 Tamże, s. 28.
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kiemu i szkole ewangelickiej z zaleceniem rozebrania kościoła i klasztoru, 
a z materiałów w ten sposób uzyskanych miano wybudować nową szkołę. 
Ekspert budowlany odradzał rozbiórkę obiektu, ponieważ cegła i wapno były 
tak skamieniałe, że przy rozbiórce mogłyby się całkowicie rozpaść. W tej sy-
tuacji wysunięto propozycję przebudowy kościoła na szkołę13. Ten plan jed-
nak upadł. Wówczas postanowiono kościół wraz z klasztorem sprzedać na 
licytacji, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczyć na nową szkołę. Li-
cytacja odbyła się 3 czerwca 1851 roku. Nabywcą został proboszcz wroniec-
ki ks. Grzywieński. Jednak władze pruskie nie zatwierdziły kontraktu kupna 
i wyznaczyły nowy termin licytacji na 15 grudnia 1852 roku. W 1854 roku za-
wiązał się w Poznaniu Komitet obywatelski składający się z osób duchownych 
i świeckich, który wyznaczył sobie jako główny cel wykupienie na drodze 
publicznej licytacji podominikańskiego kościoła klasztornego we Wronkach, 
jego odnowienie i przywrócenie w nim kultu Bożego. W skład Komitetu we-
szli dwaj znani kapłani społecznicy poznańscy: ks. Jan Nepomucen Jabczyń-
ski14 i ks. Franciszek Bażyński15 oraz J. Mycielski i ks. Ignacy Stamm, ostat-
ni dominikanin wroniecki. W latach 1854-1868 Komitet wydał trzy odezwy 
skierowane do duchowieństwa i społeczeństwa katolickiego, zachęcające do 
składania ofi ar na wykupienie i odnowienie kościoła. Do dnia 22 lipca 1861 
ro ku, oprócz drewna i kilku tysięcy cegieł, zebrano 2305 talarów16. Z tej sumy 
1080 talarów wydano na wykupienie kościoła na drugiej licytacji, a resztę 
przeznaczono na odnowienie obiektu. Wykonano wówczas następujące prace: 
wymieniono lub wzmocniono wiązania dachu, zbudowano nową wieżyczkę 
na dachu kościoła zwieńczoną nowym żelaznym krzyżem, przełożono dach 
na kościele i zakrystii, naprawiono uszkodzone w kilku miejscach sklepienie 
kościoła, który także wymalowano, została rozebrana stara kruchta i na nowo 
wybudowana, oszklono wszystkie okna, wprawiono nowe drzwi do kościoła, 

13 P. Nowak, Dzieje parafi i św. Katarzyny Aleksandryjskiej we Wronkach, Poznań 2011, s. 66. 
14 Jan Nepomucen Jabczyński, ur. 1799 w Dolsku. Teologię studiował we Wrocławiu i tam 

też przyjął święcenia kapłańskie. Był wikarym w Pępowie, Poznaniu i Grodzisku, proboszczem 
parafi i św. Marcina w Poznaniu i w Wirach, kanonikiem katedralnym i wikariuszem generalnym 
archidiecezji poznańskiej. Założył i redagował „Archiwum Teologiczne”, „Gazetę Kościelną” 
i „Tygodnik Kościelny”. Zapoczątkował wydawanie źródeł do dziejów ustawodawstwa kościelnego 
w Polsce. Zmarł w Poznaniu w 1869. Wielkopolski Słownik Biografi czny, Poznań 1981, s. 268. 

15 Franciszek Bażyński, ur. 1801 w Poznaniu, działacz polityczny i oświatowy, teologię 
studiował we Wrocławiu i tam też w 1824 przyjął święcenia kapłańskie. Był wikarym w parafi i 
św. Wojciecha w Poznaniu, proboszczem w Ceradzu Kościelnym, Niepruszewie, Lwówku i św. 
Wojciecha w Poznaniu. Swoją działalność polityczną i społeczną przypłacił więzieniem w Berlinie 
i twierdzą w Magdeburgu. Zwolniony dzięki amnestii. W Niepruszewie założył czytelnię, we 
Lwówku Towarzystwo Wstrzemięźliwości, był posłem na sejm z powiatu bukowskiego. W 1863 
założył w Poznaniu Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek. Zmarł w Poznaniu w 1876. Wiel ko-
polski słownik biografi czny, dz. cyt., s. 42-43.

16 „Tygodnik Katolicki” (Grodzisk), nr 36 (1868), s. 380. 
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Il. 1. Odezwa Komitetu obywatelskiego w sprawie wykupu klasztoru we Wronkach, s. 1
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Il. 2. Odezwa Komitetu obywatelskiego w sprawie wykupu klasztoru we Wronkach, s. 2
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Il. 3. Odezwa Komitetu obywatelskiego w sprawie wykupu klasztoru we Wronkach, s. 3
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kruchty i zakrystii. Wszelako do całkowitego ukończenia remontu pozostało 
jeszcze otynkowanie bryły kościoła, odnowienie ołtarzy, namalowanie do nich 
nowych obrazów, przełożenie posadzki, nowe ławki i konfesjonały, wyposa-
żenie zakrystii w sprzęt potrzebny do sprawowania kultu Bożego i wreszcie 
budowa nowego klasztoru przynajmniej dla 12 zakonników i jego ogrodzenie. 
Dwukrotnie, 11 sierpnia 1858 i 22 lipca 1863 roku Komitet zdał sprawozdanie 
fi nansowe z wykonanych prac remontowych ks. arcybiskupowi gnieźnieńskie-
mu i poznańskiemu Leonowi Przyłuskiemu17, który to sprawozdanie nie tylko 
przyjął, ale wyraził Komitetowi swoje podziękowanie i najwyższe uznanie.

Komitet obywatelski długo starał się o to, aby uratowany zabytek trafi ł 
w dobre i pewne ręce. W końcu arcybiskup gnieźnieński i poznański Mieczy-
sław Halka Ledóchowski18, następca L. Przyłuskiego, przyjął obiekt na swoją 
i swoich następców własność i następnie przekazał go franciszkanom/reforma-
tom z niedawno utworzonej Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP19. Do 
powstania tej prowincji przyczynił się w sposób wydatny abp L. Przyłuski20.

Franciszkanie we Wronkach

Rok 1868 rozpoczyna nowy okres w dziejach podominikańskiego kościoła 
pw. Zwiastowania NMP we Wronkach. Uroczyste wprowadzenie zakonników 
do odnowionego kościoła miało miejsce w niedzielę 25 października tegoż 
roku. Już jednak w sobotę przybył do miasteczka biskup sufragan gnieźnień-

17 Leon Przyłuski, ur. 1789, arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański, prymas Polski 
w latach 1844-1865. Gorliwy pasterz, dbał o poziom naukowy w seminarium duchownym, 
za postawę patriotyczną rząd pruski dążył do odwołania go z urzędu i deportacji do Rzymu. 
Zm. w 1865. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biografi czny, Warszawa 1992, s. 173. 

18 Mieczysław Halka Ledóchowski, ur. 1822. Pracował w dyplomacji watykańskiej w Hisz-
panii, Portugalii i Kolumbii, nuncjusz apostolski w Brukseli, arcybiskup metropolita gnieź-
nień ski i poznański, prymas Polski, kardynał, uczestniczył w Soborze Watykańskim I, w okresie 
Kulturkampfu bronił niezależności Kościoła i języka polskiego wobec władz pruskich, uwięziony 
w Ostrowie Wielkopolskim, został 15 marca 1875 przez papieża Piusa IX kreowany kardynałem-
-prezbiterem, po uwolnieniu z więzienia (1876) udał się do Rzymu i 2 lutego 1886 zrezygnował 
z godności arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego, a następnie został prefektem Kongregacji 
Rozkrzewiania Wiary. Zm. 1902. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce, dz. cyt., s. 120.

19 Król pruski w krótkich odstępach czasu ogłosił dwie konstytucje, pierwszą 5 XII 1848 i drugą 
31 I 1850, które były zapowiedzią łagodniejszego kursu w stosunku do Kościoła. Wyrazem tego był 
artykuł 11 konstytucji grudniowej, gwarantujący obywatelom całkowitą wolność wyznania. Normalizacja 
stosunków kościelnych opartych na bazie konstytucji zakładała m.in. przywrócenie przynajmniej 
niektórych zakonów, zwłaszcza najbardziej przydatnych w duszpasterstwie. Na tej podstawie w 1855 
powstała na ziemiach polskich nowa, piąta z kolei, prowincja zakonna franciszkanów/reformatów. 
W związku z ogłoszonym rok wcześniej dogmatem maryjnym nadano jej tytuł „Niepokalanego Poczęcia 
NMP” z dodatkiem „w Prusach Zachodnich i Wielkim Księstwie Poznańskim”. 

20 B.S. Tomczak, Arcybiskup Leon Przyłuski i odrodzenie franciszkanów-reformatów w Wielkim 
Księstwie Poznańskim, „Poznańskie Studia Teologiczne”, 2 (1978), s. 305-318.
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ski Józef Cybichowski21, aby przewodniczyć uroczystościom. Przed dworcem 
kolejowym na powitanie biskupa zgromadziło się kilka tysięcy wiernych. 
Ulicami miasta przystrojonymi kwiatami, zielenią i kolorowymi lampionami 
przewieziono biskupa powozem przed fi gurę stojącą na skraju miasta, gdzie 
oczekiwał na niego miejscowy proboszcz, ks. Szramkowski w otoczeniu za-
konników, przedstawicieli bractw i cechów z zapalonymi świecami i pochod-
niami. Po przemówieniu powitalnym proboszcza ruszył pochód z pieśnią na 
ustach Kto się w opiekę oddał Najwyższemu. Na trasie pochodu wszystkie 
okna katolików były oświetlone. Po przybyciu do kościoła farnego i krótkiej 
adoracji Najświętszego Sakramentu przemówił ks. Biskup, objaśniając cel 
swego przybycia do Wronek. 

Nazajutrz, w niedzielę, o godz. 8, ks. Franciszek Bażyński, proboszcz pa-
rafi i św. Wojciecha w Poznaniu i syndyk apostolski22 klasztoru wronieckiego 
z upoważnienia władz kościelnych dokonał poświęcenia kościoła i obrazów 
umieszczonych w ołtarzach głównym i bocznych. Po godz. 9 z kościoła para-
fi alnego wyruszyła procesja eucharystyczna do kościoła klasztornego. Prowa-
dził ją ks. F. Bażyński. Najświętszy Sakrament niesiono w monstrancji, którą 
ofi arowała radczyni L. Kramarkiewiczowa. Punktem kulminacyjnym uroczy-
stości była msza św. pontyfi kalna, którą w kościele klasztornym odprawił 
ks. biskup J. Cybichowski. Kielich mszalny użyty w czasie tej mszy św., jak 
również puszka na komunikanty, były darem małżeństwa Wiktorii i Jana Ry-
markiewiczów23 z Poznania. Informują o tym odpowiednie napisy umieszczo-
ne na wspomnianych naczyniach liturgicznych. Po mszy św. biskup poświę-
cił kamień węgielny pod budujący się klasztor, którego część fundamentów 

21 Józef Cybichowski, ur. 1828. Studiował w Poznaniu, Bonn i Monachium. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w Gnieźnie w 1852. Był wikarym w parafi i katedralnej, prefektem w Wałczu, profesorem 
seminarium duchownego w Poznaniu, proboszczem w Chodzieży, rektorem seminarium duchownego 
w Gnieźnie, kanonikiem katedralnym, od 1867 biskup sufragan gnieźnieński, w czasie Kulturkampfu 
wydalony z diecezji i więziony (1875-1876). Biblista i przyrodnik. Zm. 1887. P. Nitecki, Biskupi 
Kościoła w Polsce, dz. cyt., s. 41.

22 U franciszkanów funkcję syndyka apostolskiego pełniła osoba świecka, niekiedy kapłan albo 
tercjarz, godna zaufania, wyznaczona przez przełożonych zakonu w imieniu Stolicy Apostolskiej. 
Wprowadził tę funkcję papież Innocenty IV brewem Quanto studiosius z 1247 (Bullarium 
Franciscanum I 487-488), a uprawnienia dokładniej określił pap. Marcin IV bullą Exultantes in 
Domino z 1283 (Bullarium Franciscanum III 501-502); do zadań syndyka apostolskiego należała 
administracja dóbr używanych przez zakon, także pie niędzy, zawieranie kontraktów. M. Daniluk, 
K. Klausa, Podręczna encyklopedia instytutów życia konsekrowanego. Pojęcia, terminy, instytucje, 
dokumenty, czasopisma, sigla, Lublin 1994, s. 262-263.

23 Jan Rymarkiewicz, ur. 1811, nauczyciel, działacz kulturalny, publicysta, badacz literatury, 
w latach 1845-1846 redagował „Gazetę Wielkiego Księstwa Poznańskiego”, współpracował 
m.in. z „Tygodnikiem Literackim”, „Orędownikiem Naukowym” i „Rokiem”. Był autorem kilku 
podręczników dla szkół średnich. Żonaty był z Wiktorią Ziołecką. Małżeństwo było bezdzietne. 
Zm. w Poznaniu w 1889. Wielkopolski słownik biografi czny, dz. cyt., s. 639. 
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już położono. W uroczystości, oprócz kilku tysięcy wiernych, wzięło udział 
17 kapłanów diecezjalnych i 15 zakonnych24. 

Do najpilniejszych zadań, jakie stanęły przed franciszkanami po przybyciu 
do Wronek, należała budowa nowego klasztoru, w którym miało się znaleźć 
mieszkanie dla 12 zakonników, a w przyszłości zamierzali urządzić w nim za-
konne studium teologiczne dla kształcenia przyszłych kapłanów. Ofi ary na bu-
dowę zbierano w Wielkopolsce i na Pomorzu. Do czasu zakończenia budowy 
klasztoru zakonnicy mieszkali w domu przy ul. Klasztornej nr 6. Pracami bu-
dowlanymi kierował o. Urban Raszkiewicz, pierwszy gwardian wroniecki. Do 
nowego, jeszcze niewykończonego klasztoru bracia wprowadzili się w 1870 
roku. Prace budowlane zakończono defi nitywnie w 1875 roku25. 

Jakby na ironię losu zakończenie budowy klasztoru zbiegło się Kultur-
kampfem, czyli nową falą prześladowania Kościoła i polskości. Ostrze nie-
nawiści, podobnie jak to było w przeszłości, zostało wymierzone w zakony. 
Klasztor wroniecki został więc zamknięty, a zakonnicy, zaledwie po siedmiu 
latach obecności w miasteczku, musieli je opuścić. W klasztorze pozostał tyl-
ko o. Władysław Mulzoff  i schorowany brat Józef Igłowski.

Ojciec Władysław był gorliwym duszpasterzem, rozwijał apostolat trzeź-
wościowy – za jego czasów przy kościele działało Bractwo Wstrzemięźliwo-
ści – w zakrystii zachował się obraz bracki, na którym widnieje napis: „Brac-
two Wstrzemięźliwości. Klasztor OO. Reformatów, Wronki 1887”. Postarał 
się o wymurowanie gzymsu w kościele, odrestaurował elewację kościoła, we 
wnękach umieścił osiem fi gur, przełożył dach i wymalował ściany. Ponad-
to jego staraniem wystawiono solidny mur odgradzający teren klasztorny od 
strony ul. Obrzyckiej. Zmarł 27 lipca 1890 roku i został pochowany na miej-
scowym cmentarzu parafi alnym26. Po śmierci o. Władysława rezydentem przy 
kościele wronieckim był o. Odoryk Smulski, a po nim o. Berard Stawowy. 
W latach 1909 przebywał we Wronkach o. Euzebiusz Stateczny27, a od 1910- 
-1913 o. Antoni Galikowski28. 

24 „Tygodnik Katolicki” (Grodzisk), nr 45 (1868), s. 484-485.
25 S. Tomczak, Dzieje kościoła i klasztoru franciszkanów we Wronkach, „Wronieckie Sprawy”, 

R. II, nr 8 (11), listopad 1991, s. 2.
26 W. Piechota, F. Czoska, Zarys dziejów kościoła pod wezwaniem Zwiastowania N.P. Maryi 

we Wronkach, Wronki 1979, s. 19-21 (maszynopis w posiadaniu Centralnej Biblioteki Prowincji 
św. Franciszka z Asyżu w Poznaniu, sygn. 262 III).

27 Euzebiusz Franciszek Stateczny, ur. 1864 w Witosławicach k. Koźla na Śląsku Opolskim. 
Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w 1882, pierwsze śluby zakonne złożył w 1885, śluby 
uroczyste (wieczyste) w 1888 w prowincji weneckiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1889. Był 
wykładowcą dogmatyki w studiu zakonnym w Mantui oraz w Kolegium św. Antoniego w Rzymie 
(obecnie Uniwersytet Papieski Antonianum), pracował przy krytycznym wydaniu Opera omnia 
św. Bonawentury w Quaracchi k. Florencji, w Polsce przebywał w klasztorach w Osiecznej, na 
Goruszkach i we Wronkach. Dnia 1 I 1912 poznańska kuria arcybiskupia mianowała go kapelanem 
sióstr pasterek na Winiarach pod Poznaniem. Mimo ciągłych podróży i dość niespokojnego 
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28W 1918 roku, wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, zaczęło 
się odradzać również życie zakonne. Na terenie archidiecezji poznańskiej do-
czekały tego momentu dwa klasztory franciszkańskie, mianowicie w Miejskiej 
Górce na tzw. Goruszkach i w Osiecznej koło Leszna. Mieszkało w nich za-
ledwie sześciu zakonników: trzech kapłanów (o. Antoni Galikowski, o. Nilus 
Gierszewski i o. Florian Grobelny – ten ostatni przebywał legalnie poza klasz-
torem i pracował jako wikary w parafi i Pępowo koło Gostynia) oraz trzech 
braci zakonnych. Wymienione klasztory należały do zniesionej w 1875 roku 
przez zaborców Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP. Władze kościelne 
i zakonne nie uznały tego aktu bezprawia i prowincja istniała nadal w sym-
bolicznej formie. Zakonnicy prowadzili życie na półkonspiracyjne. Kapłani 
używali habitu tylko na terenie klasztoru, poza nim chodzili w stroju ducho-
wieństwa diecezjalnego, natomiast bracia niekapłani poza klasztorem używali 
ubrań cywilnych29. Na mocy dekretu generała zakonu Antiqua Ordinis Provin-
cia z 17 marca 1923 roku nastąpiło odrodzenie tej prowincji przez przyłączenie 
do niej tzw. Komisariatu Zależnego św. Jadwigi na Śląsku, do którego należały 
klasztory w Panewnikach koło Katowic (obecnie dzielnica Katowic), w Ryb-
niku, Wieluniu i Choczu30. Odrodzona prowincja liczyła 64 członków; sześciu 
pochodziło ze „starej” prowincji, pozostali należeli do Komisariatu św. Jadwi-
gi. Odrodzona prowincja nosiła tytuł Niepokalanego Poczęcia NMP w Wiel-
kopolsce. Po wizytacji generalnej przeprowadzonej przez o. Benedykta Wier-
ciocha, generał zakonu, na prośbę braci, dekretem Sacra visitationis canonica 
z 6 lipca 1929 roku przywrócił prowincji pełnię praw i przywilejów, a w 1932 
roku zmieniono tytuł prowincji na Wniebowzięcia NMP (bez dodatku „w Wiel-

trybu życia pozostawił po sobie bogatą spuściznę pisarską, która obejmuje 135 publikacji. Są to 
kazania, recenzje książek, modlitewniki, utwory literackie (Stateczny jest uważany za wybitnego 
przedstawiciela „Młodej Polski” w prozie górnośląskiej), artykuły na tematy społecznie i fi lozofi czne. 
Najważniejsze i najwartościowsze są książki: Żywot św. Antoniego z Padwy, Bytom 1912, Żywot 
św. Franciszka z Asyżu, Poznań 1912 i 1926, Rozbiór krytyczny źródeł do żywota św. Franciszka 
z Asyżu i literatury franciszkańskiej, Poznań 1913, Żywot i pisma Doktora Serafi ckiego św. 
Bonawentury, Poznań 1915. Zmarł nagle w Leżajsku 6 III 1921, gdzie zatrzymał się w drodze na 
Śląsk, aby wziąć udział w plebiscycie. Pochowany tamże. Słownik polskich pisarzy franciszkańskich, 
Warszawa 1981, s. 457-463.

28 Antoni Wincenty Galikowski, ur. 1879, do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w 1904, śluby uro-
czyste (wieczyste) złożył w 1909, święcenia kapłańskie przyjął w 1910 we Lwowie. Po święceniach 
kapłańskich pracował we Wronkach i Osiecznej. Studiował na uniwersytetach w Berlinie, Wrocła-
wiu i Poznaniu i tam w 1921 uzyskał tytuł doktora fi lozofi i. Od 1923 wykładał w zakonnym studium 
teologicznym. W 1938 został prowincjałem Prowincji Wniebowzięcia NMP. Autor kilku publikacji 
popularnonaukowych. Zm. w 1950. Słownik polskich pisarzy franciszkańskich, dz. cyt., s. 137-138.

29 Tej informacji udzielił autorowi pochodzący z Rawicza ks. Edward Wiśniewski, w latach 
70. ubiegłego stulecia proboszcz w Smolicach k. Krotoszyna, który w czasach swojej młodości 
utrzymywał kontakty z klasztorem na Goruszkach, m.in. z o. Antonim Galikowskim.

30 S.B. Tomczak, Zarys dziejów Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych 
w Polsce (1923-1991), [w:] Szkoła Serafi cka, nowa seria, nr 1, Katowice-Panewniki 2008, s. 78 i nn. 
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kopolsce”), ponieważ w Polsce istniała już prowincja o tej samej nazwie. Była 
to dawna prowincja bernardyńska z siedzibą prowincjała we Lwowie31.

Odrodzona prowincja czuła się na tyle silna, że rozpoczęła starania o ob-
jęcie nowych klasztorów. W 1924 roku komisarz prowincjalny, o. Kolumban 
Sobota32, zwrócił się do kardynała Edmunda Dalbora, arcybiskupa gnieźnień-
skiego i poznańskiego, prymasa Polski, z prośbą o przekazanie zakonowi 
klasztoru we Wronkach. Arcybiskup ustosunkował się pozytywnie do tej proś-
by i pismem z 21 września 1924 roku oddał klasztor franciszkanom z zale-
ceniem, by urządzili w nim dom rekolekcyjny dla księży i ludzi świeckich. 
Kilka dni później defi nitorium prowincji ustaliło skład personalny tej placów-
ki. Stanowiło ją dwóch oj ców i dwóch braci zakonnych. Już 17 października 
1924 roku przybył do Wronek o. Karol Bik33, późniejszy pierwszy przełożo-
ny tej placówki zakonnej. Sytuacja, jaką zastał, nie napawała optymizmem, 
albowiem budynek klasztorny był zajęty przez ludzi świeckich (19 rodzin). 
Gościny o. Karolowi udzielił na plebanii miejscowy proboszcz. Wbrew wszel-
kim obawom udało się szybko znaleźć mieszkania dla klasztornych lokatorów 
i zakonnicy mogli się wprowadzić do swego domu. Uroczyste wprowadzenie 
franciszkanów do klasztoru wronieckiego odbyło się 26 listopada 1924 roku. 
Z polecenia władzy kościelnej aktu tego dokonał ks. Włodzimierz Sypniew-
ski, dziekan i proboszcz z Ostroroga. Prowincję reprezento wał o. komisarz 
prowincjalny Kolumban Sobota i o. defi nitor Ludwik Kasperczyk34. 

31 Tamże, s. 78-80.
32 Kolumban Jan Sobota, ur. 1881 w Gostomi k. Prudnika. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił 

w 1901, profesje uroczystą złożył w 1905, święcenia kapłańskie otrzymał w 1907. Był misjonarzem 
ludowym, gwardianem w Borkach Wielkich, na Górze św. Anny (tam przeżył powstania śląskie, 
a swoje przeżycia z tego czasu spisał i wydał drukiem), następnie w Panewnikach, Miejskiej Górce, 
Wronkach, Rybniku. W latach 1923-1926 był komisarzem odrodzonej Prowincji Niepokalanego 
Poczęcia NMP. Zm. w 1949. S.B. Janicki, Prowincjałowie Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce 
w latach 1923-1973, [w:] Szkoła Serafi cka, nowa seria, nr 1, Katowice-Panewniki 2008, s. 152-153.

33 Karol Emanuel Bik-Dzieszowski, ur. 1887 w Strzelcach Opolskich, do Zakonu Braci 
Mniejszych w Prowincji św. Jadwigi wstąpił w 1906, profesję uroczystą złożył w 1910, święcenia 
kapłańskie przyjął w 1913. Pracował we Wrocławiu i Panewnikach. W czasie plebiscytu śląskiego 
rozwijał ożywioną działalność na rzecz powrotu Śląska do Macierzy. Za tę patriotyczną postawę 
otrzymał specjalne podziękowanie i wyrazy uznania od Wojciecha Korfantego. W latach 1928-
-1939 był proboszczem parafi i przy klasztorze w Panewnikach. W tym czasie zainicjował 
i częściowo doprowadził do końca budowę kalwarii na terenach przyległych do klasztoru. Po 
wybuchu II wojny światowej przez kilka miesięcy ukrywał się w Krakowie i Zebrzydowicach. 
Po opuszczeniu kraju przebywał przez pewien czas na Węgrzech, gdzie otaczał opieką duszpasterską 
Polaków. Po opuszczeniu Węgier był kapelanem żołnierzy polskich we Francji, Belgii i Wielkiej 
Brytanii. Dosłużył się stopnia kapitana. Zmarł nagle w Newtyle w Szkocji i został pochowany na 
cmentarzu żołnierzy polskich w Parth k. Edynburga. Autor kilku artykułów o tematyce religijnej 
i modlitewników. Słownik polskich pisarzy franciszkańskich, dz. cyt., s. 55-56.

34 Ludwik Jan Kasperczyk, ur. 1885 w Kochłowicach k. Katowic. Do Zakonu Braci Mniejszych 
wstąpił w 1905, profesję uroczystą złożył w 1909, święcenia kapłańskie otrzymał w 1911. Był 
nauczycielem w Niższym Seminarium Duchownym w Nysie, rektorem Niższego Seminarium 
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Franciszkanie z klasztoru wronieckiego oddawali się pracy duszpaster-
skiej w kościele klasztornym i okolicznych parafi ach, głosili rekolekcje i mi-
sje ludowe, równocześnie remontowali zespół kościelno-klasztorny. Za zgodą 
kurii metropolitalnej w Poznaniu urządzono w klasztorze Niższe Seminarium 
Duchowne, czyli Kolegium Serafi ckie, które miało kształcić w zakresie szko-
ły średniej przyszłych kapłanów franciszkańskich. Otwarcie szkoły nastąpiło 
w 1925 roku. Na początku uczyło się w niej 31 uczniów, w 1930 roku było ich 
już 5035. Kolegium Serafi ckie gościło w klasztorze wronieckim do 1931 roku. 
Następnie zostało przeniesione do Kobylina, a na jego miejsce zorganizowano 
studium teologiczne, które było częścią zakonnego seminarium duchownego. 

Duchownego w Kobylinie, wykładowcą historii Kościoła i liturgiki w seminarium zakonnym 
we Wronkach, autor artykułów o tematyce historycznej, które publikował w Szkole Serafi ckiej, 
w latach 1929-1931 był prowincjałem. Zmarł w 1949. Słownik polskich pisarzy franciszkańskich, 
dz. cyt., s. 213.

35 Katalog Prowincji.

Il. 4. Klasztor we Wronkach  ̶  widok współczesny
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Działało ono do 1939 roku i wykształciło około 50 kapłanów zakonnych, któ-
rzy oddali nieocenione usługi Kościołowi w Polsce.

Klasztor franciszkanów we Wronkach, w znacznym stopniu dzięki miesz-
czącemu się w jego murach seminarium, był żywym i prężnym ośrodkiem nie 
tylko życia religijnego, ale także kulturalnego i społecznego, otwarty i wraż-
liwy nie tylko na potrzeby religijne mieszkańców miasteczka i okolicy. Au-
tor posiada artykuł z prasy przedwojennej pod znamiennym tytułem: Klasztor 
i więzienie, który ukazuje, czym dla miasta był klasztor wroniecki.

Prawdzi wym dobroczyńcą w tym ciężkim czasie stał się we Wronkach klasz tor 
OO. Franciszkanów. Założony już przed „kulturkampfem”, prze szedł w 1924 
ro ku do rąk obecnych właścicieli, którzy dużym wysił kiem doprowadzili go do 
należyte go stanu... Ojcowie Franciszkanie walczą przy utrzymaniu klasztoru 
z dużemi trudnościami... Kiedy rozpoczęła się nędza i zawiodły wszelkie sposoby 
niesienia przez państwo pomocy znajdującym się bez pracy ludziom, wystąpił ze 
swą pomocą klasztor. Cichą, skro mną pracą, nie reklamowaną ani nagradzaną, 
doszli OO. Francisz kanie do tego, że coraz większemu gronu bezrobotnych mogli 
przyjść z pomocą materialną, nie mówiąc już o duchowej, której nigdy nie skąpili. 
Wysiłkiem niewielu ludzi, bo czterech Ojców i dziewięciu Braciszków Zakon-
nych, utrzymu je się przy życiu i nie złorzeczy na swój los duża gromada ludzi. 
Kla sztor i więzienie. Oba są dzisiaj we Wronkach cichą przystanią, w której lu-
dzie głodni i obdarci są opatrywani. Ale cieszyć się i szczycić może to miasto tyl-
ko klasztorem, które swą pracą ułat wia nędzarzom przetrwanie i po wstrzymanie 
ich od wejścia na drogę występku... Klasztor we Wronkach prowadzi zwycięską 
walkę z nędzą i ratuje ludzi przed zbrodniami...

Seminarium miało także własną orkiestrę, założoną w 1934 roku przez 
o. Bernarda Jańskiego, do której należeli prawie wszyscy klerycy. Orkiestra 
wy stępowała na uroczystościach kościelnych i zakonnych (odpust Porcjunku-
li, uro czystość św. Franciszka z Asyżu, św. Antoniego z Padwy, Boże Ciało, 
Boże Narodzenie), a także w czasie świeckich akademii urządzanych z okazji 
uroczystości państwowych. Orkiestra występowała nie tylko we Wronkach, 
ale również w okolicznych mia steczkach i wioskach, takich jak Ostroróg, 
Obrzycko, Biezdrowo i inne. Za pie niądze uzyskane z koncertów (niektóre 
występy były opłacane) kupowano in strumenty muzyczne, a przede wszyst-
kim spłacono koszta budowy nowego instrumentu organowego w kościele 
klasztornym; instrument wykonała fi rma organmistrzowska pana Kaczmarka 
z Wronek36.

36 Kronika orkiestry 1934-1938 – rękopis bez sygnatury w posiadaniu Centralnej Biblioteki 
Prowincji św. Franciszka z Asyżu w Poznaniu – wierny odpis wykonany przez członka orkiestry, 
o. Tymoteusza Frankusa, s. 11.
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Repertuar muzyczny orkiestry był bardzo bogaty i urozmaicony. Przeważa-
ły oczywiście utwory religijne, ale sięgano także do tematyki świeckiej, na 
przy kład na akademii urządzonej z okazji 25-lecia kapłaństwa o. Antoniego 
Galikowskiego, na której był obecny m.in. przyjaciel jubilata, profesor Uni-
wersytetu Poznańskiego, Michał Sobeski37, wykonano uwerturę z opery Wese-
le Figara. Wykonywano także utwory W.A. Mozarta, F. Händla, F. Schuberta, 
A. Holzmanna, J. Brahmsa, G. Metella, E. Griega i innych38.

Poprzez liczne koncerty orkiestra przyczyniła się nie tylko do uświetnia-
nia uroczystości kościelnych, zakonnych i świeckich, ale także do pogłębienia 
i po szerzenia kultury muzycznej samych kleryków oraz świeckich słuchaczy. 
Kleryk Stanisław Kałuża dyrygował orkiestrą Korpusu Straży Wię ziennej. 
Pod wpływem orkiestry seminarium franciszkańskiego zorganizowali własną 
orkiestrę klerycy seminarium Księży Misjonarzy Świętej Rodziny w Bąblinie 
k. Obornik Wielkopolskich39.

W czasie II wojny światowej klasztor wroniecki poniósł duże straty ma-
terialne i personalne. Niemcy zrabowali dwa dzwony, które zostały wywie-
zione w głąb Rze szy i tam przetopione na sprzęt wojenny (czołgu, armaty), 
zrabowano niektóre naczynia liturgiczne z zakrystii, częściowe mu zniszcze-
niu uległa biblioteka klasztorna i seminaryjna oraz sprzęt domowy. Miejscowi 
Niemcy zniszczyli dwie fi gury Matki Bożej z Dzieciątkiem na rę ku. Pierw-
sza z nich stała w pobliżu przystani wioślarskiej nad rzeką Wartą, w otoczeniu 
bujnej zieleni, druga zaś była usytuowana na wysokiej kolumnie z piaskow-
ca na placu przykościelnym. Zakrystian br. Adjut Kahnert zdjął orła z ołtarza 
Matki Bożej Częstochowskiej i ukrył go za ołtarzem głównym, przewidując, 
że Niemcy mogą go zniszczyć. Dzięki temu orzeł ocalał i po wojnie wrócił na 
swoje miejsce. Również budynki klasztorne i gospodarcze znacznie ucierpia-
ły. W czasie wysadzania mostu na Warcie zniszczeniu uległa część dachu na 
kościele, Niemcy rozebrali mur łączący plac przed kościołem i ogród klasz-
torny; w walkach o miasto w 1945 roku radziecki granat spowodował dość 
dużą wyrwę w budynku klasztornym na pierwszym piętrze40.

Niemieckie władze okupacyjne były wrogo nasta wione do miejscowych 
franciszkanów. Od pierwszych dni wojny byli poddawani uciążliwym repre-
sjom i restrykcjom. Codziennie dwóch braci musiało się zgłaszać na poste-
runek policji, gdzie ich następnie trzymano całymi godzinami w charakterze 

37 Michał Sobeski (1877-1939), fi lozof, działacz kulturalny, krytyk literacki, publicysta, pro-
fesor zwyczajny fi lozofi i na Uniwersytecie Poznańskim.

38 Kronika orkiestry, dz. cyt., s. 15.
39 Tamże, s. 10. 
40 I. Glensk, Krótka kronika klasztoru oo. Franciszkanów we Wronkach (od najazdu na Polskę 

w 39 do maja 45), maszynopis w posiadaniu autora artykułu; H. Pieprzyk, Klasztor wroniecki 
w czasie II wojny światowej 1939-1945, maszynopis w posiadaniu autora artykułu.
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zakładników. Policja raz po raz wpadała do klasztoru na inspek cje, zwłaszcza 
podziemi kościoła, gdyż tam spodziewano się znaleźć ukrytą broń lub radio, 
którego posiadanie i słuchanie było stanowczo zakazane. Pomimo tych szy-
kan i niepewności jutra starano się prowadzić w klasztorze normalne życie 
zakonne. Odbywały się także wykłady dla kleryków. Nie trwało to jednali 
zbyt długo. Z powodu coraz większego zainteresowania się klasztorem przez 
gestapo, zwłaszcza klerykami, pod koniec listopada 1939 roku podjęto de-
cyzją o wysłaniu ich do domów rodzinnych, gdzie mieli czekać na dalsze 
dyspozycje. W klasztorze pozostali: gwardian o. Innocenty Glensk, o. Piotr 
Szymczak, o. Idzi Tic, br. Adjut Kahnert, zakrystian, i br. Czesław Sobota, 
krawiec41.

Władze hitlerowskie już w październiku 1939 roku wydały pewne restryk-
cje odnośnie do nabożeństw odprawianych w kościele klasztornym. Samo 
uczęszczanie do kościoła było przez Niemców uważane za demonstrowanie 
przywiązania do polskości. Zakazano więc odprawiania codziennych mszy 
świętych, jedynie w niedzielę można było odprawić dwie msze, o godz. 9 i 11. 
Poza tymi godzinami kościół musiał być zamknięty. Był stanowczy zakaz od-
prawiania nabożeństw wieczornych, głoszenia kazań po polsku i śpiewania 
polskich pieśni, zwłaszcza Boże, coś Polskę42.

Kilku braci ze wspólnoty wronieckiej znalazło się w hitlerowskich obo-
zach koncentracyjnych. Byli to: 

1. br. Adjut Kahnert, aresztowany we Wronkach 7 października 1941 ro-
ku, przebywał w Forcie VII w Poznaniu i Buchenwaldzie;

2. br. Czesław Sobota, aresztowany we Wronkach 13 sierpnia 1940 roku, 
przebywał w Forcie VII w Poznaniu i Buchenwaldzie;

3. o. Piotr Szymczak, aresztowany we Wronkach 13 sierpnia 1940 roku, 
przebywał w Forcie VII w Poznaniu, Buchenwaldzie i Dachau;

4. o. Idzi Tic, aresztowany we Wronkach 13 sierpnia 1940 roku, przeby-
wał w Forcie VII w Poznaniu, Buchenwaldzie i Dachau43.

Po usunięciu zakonników Niemcy urządzili w klasztorze szpital wojskowy.
Po zakończeniu działań wojennych franciszkanie w osobach o. Innocen-

tego Glenska i o. Romualda Warzechy wrócili do klasztoru wronieckiego 
i roz poczęli odbudowywać życie zakonne i usuwać zniszczenia materialne. 
Z ważniejszych dokonań w tym zakresie należy wymienić sprawienie nowych 

41 H. Pieprzyk, Klasztor wroniecki, dz. cyt., s. 3-4. 
42 Tamże. 
43 Wykaz na podstawie materiałów zebranych przez o. Edwarda Frankiewicza OFM i o. Hu-

golina Pieprzyka, które posiada autor artykułu.
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witraży do kościoła (wykonał Stanisław Powalisz), polichromię na sklepieniu 
świątyni (dzieło Mariana Schwartza44) i nową posadzkę45. 

Przez krótki czas w murach wronieckiego klasztoru funkcjonowało za-
konne studium teologiczne. Potem budynek klasztorny zajęło Wojsko Polskie, 
a po jego odejściu wprowadził się internat dla młodzieży Technikum Spożyw-
czego. Po wybudowaniu internatu na opuszczone miejsce wprowadził się Pań-
stwowy Dom Dziecka, który znajdował się tam do 1991 roku46. 

W związku z utworzeniem w 1991 roku nowej prowincji zakonnej 
pw. św. Franciszka z Asyżu w klasztorze wronieckim utworzono Wyższe 
Seminarium Duchowne. Pierwsza inauguracja roku akademickiego miała 
miejsce we wrześniu 1991 roku. Wyższe Seminarium Duchowne Franciszka-
nów we Wronkach jest afi liowane do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu47. 

Ksiądz Wincenty Kałkowski – autor mowy przy pożegnaniu 
oo. reformatów we Wronkach

Ksiądz Wincenty Kałkowski był typowym kapłanem społecznikiem wielko-
polskim. Urodził się 3 marca 1836 roku w Lusowie, w powiecie szamotulskim, 
w rodzinie nauczycielskiej, z ojca Walentego i matki z d. Amman. Jego dzia-
dek (ojciec matki) przybył do Poznania jako imigrant ze Szwajcarii, bez znajo-
mości języka polskiego. Stał się Polakiem z wyboru. Polskę szczerze pokochał 
i tę miłość przekazywał swoim dzieciom. Maturę złożył Wincenty w słynnym 
poznańskim gimnazjum św. Marii Magdaleny w 1858 roku. Czując powoła-
nie do stanu duchownego, zgłosił się do seminarium duchownego i po studiach 
w Gnieźnie i Poznaniu w 1861 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był wikariu-
szem w Wyskoci, Inowrocławiu, Ostrorogu i Otorowie. W 1886 został probosz-
czem w Wilczynie i tam pozostał do śmierci. W swoim życiu kapłańskim pełnił 
obowiązki wychowawcy młodzieży w Zakładzie ks. Jana Koźmiana w Pozna-
niu, prezesa Bractwa św. Stanisława zrzeszającego robotników, współpracował 
z ks. Koźmianem, redaktorem „Przeglądu Poznańskiego” – wtedy ukształtowa-
ły się u niego zainteresowanie piśmiennicze. Był wydawcą i nakładcą pisemka 
religijnego pt. „Posłaniec św. Józefa”. Ten miesięcznik służył pomocą w dzia-
łalności Bractwa św. Józefa. Czytywany był nie tylko we Wielkopolsce, ale do-
cierał także na Warmię i Śląsk, a nawet do Berlina. Jako proboszcz w Wilczynie 

44 A.M. Wanarska, Święty Franciszek w malarstwie Mariana Schwartza, Wronki 2009, s. 57 (il.).
45 Schematyzm Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, Poznań 

1999, s. 183.
46 Tamże.
47 Tamże.
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Il. 5. Klasztor we Wronkach, fot. z 1927 r. (Archiwum klasztorne)

Il. 6. Klasztor we Wronkach, fot. z 1973 r. (Archiwum klasztorne)
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zbudował „wspaniałą, prześliczną jak pieścidełko świątynię”, którą konsekro-
wał w 1895 roku bp Edward Likowski. W trosce o podniesienie życia religij-
nego i moralnego swoich parafi an, urządzał misje i rekolekcje. W 1895 roku 
założył w swojej parafi i Kółko Rolnicze i był jego długoletnim prezesem. Brał 
czynny udział w pracach Towarzystwa Rolniczego Poznańsko-Szamotulskie-
go jako jego członek. Był także prezesem diecezjalnym Stowarzyszenia Księży 
Adoratorów Najświętszego Sakramentu. Zmarł 17 października 1896 roku i zo-
stał pochowany obok kościoła parafi alnego w Wilczynie.

Był autorem licznych artykułów publikowanych na łamach „Posłańca 
św. Józefa” oraz innych czasopism. Oprócz Mowy przy pożegnaniu wielebnych 
OO. Reformatów we Wronkach (1875), ukazały się drukiem: Mowa żałobna na 
cześć śp. Jana Kwileckiego (1882), Nabożeństwo do św. Józefa (1883, wydanie 
VII 1889) i Godzina adoracji (1893)48.

THE FAREWELL SPEECH TO THE REVEREND REFORMED FATHERS 
IN WRONKI DELIVERED BY PRIEST WINCENTY KAŁKOWSKI. 

REPRINT OF THE SOURCE AND COMMENT

S u m m a r y

The monastery in Wronki belongs to the oldest religious foundations in the arch-
diocese of Poznań. Its long history can be divided into two periods: Dominican and 
Franciscan. The Dominican period began in 1279 and ended in 1835, when the Prus-
sian authorities canceled religious orders. After the dissolution, it was to be changed 
into secular purposes and even destructed. In 1854, a Citizens’ Committee was estab-
lished, which decided to save this monument of faith and Polishness. This goal was 
achieved. In 1868, after purchasing the church and the monastery from private hands, 
the Citizens’ Committee gave the church to the disposal of Gniezno and Mieczysław 
Hala Ledóchowski, the Archbishop of Poznań, and he gave it to the Franciscans / re-
formers. The Franciscans only worked in it for 7 years. In 1875, the Prussian authori-
ties closed the monastery and removed the monks. We publish a speech delivered by 
Fr. Wincenty Kałkowski, vicar from Ostroroga, because of the content contained in it 
and the great rarity of this print. In 1924, the Franciscans returned to Wronki and in 
the recovered monastery they organized a lower seminary and in 1931 a theological 
study. Since 1991, the monastery has been operating the Higher Franciscan Seminary, 
which is affi  liated to the Faculty of Theology of the University of Adam Mickiewicz 
in Poznan.

48 Księża społecznicy w Wielkopolsce 1894-1919. Słownik biografi czny, t. II: I-O, Gniezno 
2007, s. 79-80.
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Zgubna propaganda. 
Reakcja nuncjusza w Warszawie na zabójstwo 

ks. Stanisława Streicha

W niedzielę 27 lutego 1938 roku w podpoznańskim Luboniu zastrzelono 
proboszcza parafi i pw. św. Jana Bosko, ks. Stanisława Streicha. Dramat roze-
grał się w czasie nabożeństwa, kiedy to kapłan po odprawionej mszy św. skie-
rował się ku ambonie, by wygłosić kazanie. Wawrzyniec Nowak, bezrobotny 
radykał komunista, w obecności kilkuset dzieci oraz ich rodziców oddał do 
księdza kilka strzałów – najpierw w twarz, potem w plecy. Ksiądz natychmiast 
padł na posadzkę i już się nie poruszył. Przeprowadzona sekcja zwłok wyka-
zała, że śmierć spowodowały strzały w głowę i w płuco1. 

Wydarzenia w Luboniu postrzegano w kategorii męczeństwa z uwagi 
na fakt, że zbrodni dokonano z nienawiści do Kościoła i z pobudek ideolo-
gicznych. Mimo wybuchu II wojny światowej i doświadczeń czasów komu-
nistycznych kult kapłana nie osłabł, a w archidiecezji poznańskiej trwa jego 
proces beatyfi kacyjny.

Zbrodnia poruszyła ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Fi-
lippa Cortesiego. Swoje ubolewanie wyraził on w piśmie do kard. Augusta 
Hlonda, metropolity gnieźnieńskiego i poznańskiego, ordynariusza kapłana, 
o zabójstwie poinformował też Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej. Wyda-
je się, że listy nuncjusza Cortesiego stanowią ciekawy przyczynek do badań 
źródłowych dotyczących lubońskiej zbrodni i ks. Streicha. Celem niniejszego 

1 Por. Śp. Ks. Stanisław Streich, „Miesięcznik Kościelny. Organ Archidiecezyj Gnieźnieńskiej 
i Poznańskiej” 53 (1938) 5, s. 218-220; W. Mueller, Błogosławiona krew – męczeństwo Sługi Bożego 
ks. Stanisława Streicha, Poznań 2017, s. 47; W. Mueller, Ksiądz Stanisław Streich, kandydat na 
ołtarze, „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej” 67 (2016) 7, s. 443-447. 
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artykułu jest ich analiza w świetle materiałów archiwalnych nuncjatury apo-
stolskiej w Warszawie2. 

Wiadomość wzięta z prasy

Nuncjusz Cortesi dowiedział się o zbrodni w Luboniu z prasy. „Z głębo-
kim smutkiem dowiaduję się z gazet o niesprawiedliwym i świętokradczym 
zamachu dokonanym w świętym miejscu na osobie ks. Streicha, proboszcza 
w Luboniu”3 – rozpoczynał swój list adresowany do prymasa Polski nuncjusz 
w Warszawie. List pisany był we wtorek 1 marca, dwa dni po zamachu. 

Ukazujący się w stolicy „Kurier Warszawski” już w poniedziałkowym wy-
daniu porannym zamieścił informację telefoniczną od korespondenta w Pozna-
niu pt. Zamordowanie proboszcza, powołując się również na depeszę Polskiej 
Agencji Telegrafi cznej: „Przebieg morderstwa był następujący: W chwili, gdy 
ks. Streich po mszy św., odprawionej dla dzieci, wstępował na ambonę, padł 
nagle strzał, który ugodził księdza w prawą skroń, kładąc go trupem na miej-
scu. Sprawcę zbrodni ujęto. Jest nim 47-letni Wawrzyn Nowak. Władze pro-
wadzą dochodzenie, którego szczegóły nie mogą być tymczasem ujawnione”4. 

Dzień później warszawski dziennik w wydaniu porannym podawał dalsze 
informacje o zamordowaniu księdza w kościele5, a w wydaniu wieczornym 
opisywano „szczegóły potwornej zbrodni w Luboniu”6 oraz informowano 
o potrzebie zamknięcia kościoła i jego powtórnym poświęceniu7. Specjalny 
korespondent z Poznania donosił, że „wieść o zamordowaniu w kościele lu-
bońskim […] wywołała w całym społeczeństwie poznańskim wstrząsające 
wrażenie”8. Jednoznacznie stwierdzano, że „jest to morderstwo na tle politycz-
nym”, ponieważ „Nowak był znanym agitatorem komunistycznym na terenie 
Lubonia” – „morderca zeznał, że planowano jednocześnie zamordowanie dru-
giego kapłana miejscowego, ks. wikarego dr. Koperskiego”9. 

2 Chodzi o archiwalia zgromadzone w Archivio Segreto Vaticano (dalej: ASV), Arch. Nunz. 
Varsavia. 

3 ASV, Arch. Nunz. Varsavia, b. 292, fasc. 1283, 1.3.1938, k. 41: abp Filippo Cortesi do 
kard. Augusta Hlonda. 

4 Zamordowanie proboszcza, „Kurier Warszawski” nr 58 (28.2.1938), s. 5 [wyd. poranne].
5 Zamordowanie ks. St. Streicha w kościele, „Kurier Warszawski” nr 59 (1.3.1938), s. 6 

[wyd. poranne].
6 Szczegóły potwornej zbrodni w Luboniu, „Kurier Warszawski” nr 59 (1.3.1938), s. 14 [wyd. 

wieczorne]. 
7 Rekoncyliacja, „Kurier Warszawski” nr 59 (1.3.1938), s. 14 [wyd. wieczorne]. 
8 Zamordowanie ks. St. Streicha w kościele, „Kurier Warszawski” nr 59 (1.3.1938), s. 6 [wyd. 

poranne].
 9 Tamże. 
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Autor artykułu używał określeń nacechowanych emocjonalnie, np. „zbrod-
nia straszna w swej potworności” o „wyraźnym charakterze komunistycznej 
manifestacji”, „straszny czyn Nowaka”, „ohydna zbrodnia”. Przekonywał, że 
„potworność” zabójstwa potęgował fakt, że „zbrodniarz dokonał swego czynu 
podczas nabożeństwa dla dzieci szkolnych. Zgromadzone były dzieci z całej 
młodej parafi i”10. Jednocześnie ukazywano ks. Streicha jako wzór kapłana słu-
żącego wspólnocie, podkreślano jego „doniosłą” działalność: „dzięki pełnej po-
święcenia pracy kapłana rozkrzewiło się w Luboniu katolickie życie organizacyj-
ne. Powstały pod jego opieką organizacje Akcji Katolickiej, a przede wszystkim 
katolickie stowarzyszenia robotnicze, które wpłynęły silnie na uspokojenie na-
strojów społecznych”11. Zdaniem korespondenta czyn Nowaka spotkał się „z tak 
energicznym odruchem całego społeczeństwa miejscowego, że przyczyni się 
raczej do znienawidzenia wszelkich haseł komunistycznych, których miał być 
posiewem. Działalność ks. Streicha na terenie parafi i przygotowała już bowiem 
grunt dla przemiany całego środowiska”12 – pisano 1 marca w „Kurierze War-
szawskim”. Redakcja opatrzyła korespondencję z Poznania krótkim życiorysem 
ks. Streicha oraz informacją agencyjną PAT, w której szczegółowo relacjonowa-
no czynności sądowo-lekarskie. Pisano o przewiezieniu zwłok do zakładu me-
dycyny sądowej i o przesłuchaniu zbrodniarza. „Ranni kościelny Krawczyński 
i uczeń Pacyński zostali przewiezieni karetką pogotowia do szpitala miejskiego 
w Poznaniu […]. Rannych odwiedził nad wieczorem J. Em. ks. prymas kardy-
nał Hlond, interesując się żywo ich stanem”13. Tego samego dnia w wydaniu 
wieczornym uzupełniano opis zbrodni o zeznania świadków dotyczące napast-
nika: „Morderca, Wawrzyniec Nowak, siedział podczas mszy św. wśród dzie-
ci, na stopniach prowizorycznej ambony, ustawionej w pobliżu ołtarza. Przez 
cały czas trzymał rękę w zanadrzu płaszcza”14. Pisano, że po dokonanej zbrod-
ni „zbrodniarz chciał skorzystać z powstałego w kościele popłochu i usiłował 
uciec przez niewykończoną jeszcze nawę główną, lecz go ujęto”15. Zauważano, 
że w świątyni było około 200 dzieci, które zostały poturbowane w wyniku po-
płochu, a „w kościele znaleziono później kilka par bucików i pantofelków, które 
dzieci, depcąc sobie po nogach, pozdzierały jedne drugim”16. 

Nie wiemy, czy nuncjusz Cortesi czerpał wiedzę o zajściach w Luboniu 
właśnie z „Kuriera Warszawskiego”, ale przytoczone tu fragmenty artykułów 

10 Tamże. 
11 Tamże. 
12 Tamże. 
13 Tamże. 
14 Szczegóły potwornej zbrodni w Luboniu, „Kurier Warszawski” nr 59 (1.3.1938), s. 14 [wyd. 

wieczorne]. 
15 Tamże. 
16 Tamże. 
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dobrze oddają ton ówczesnych relacji prasowych. W podobny sposób infor-
mowano o zabójstwie na łamach innych dzienników ogólnopolskich17. 

Doniesienia prasowe wyraźnie poruszyły nuncjusza. „Nie ma właściwe-
go słowa na potępienie podobnej zbrodni, której ofi arą stał się ten czcigodny 
kapłan, winny jedynie tego, że poświęcił swe życie Bogu dla zbawienia dusz 
i że w szczególny sposób troszczył się o dobro klasy robotniczej. Niech Bóg to 
sprawi, by niewinna krew pokazała jeszcze bardziej, jak zgubna jest propagan-
da błędów i oszczerstw szeroko szerzona wśród ludu, przyczyniająca się do 
tworzenia atmosfery rewolucji społecznej, której podobne krwawe akty stają 
się znakami poprzedzającymi”18 – pisał abp Cortesi. List kończyły słowa wy-
rażające głęboki smutek i ubolewanie oraz zapewnienie o łączności w żałobie 
z prymasem, duchowieństwem i ludem chrześcijańskim archidiecezji. 

W czwartek po Środzie Popielcowej 3 marca odbył się pogrzeb kapłana. 
Kondukt żałobny prowadził bp Walenty Dymek. Proboszcza-męczennika po-
chowano tuż przy murze świątyni, w której został zamordowany. 

Troska prymasa Hlonda

Prymas Polski z całą pewnością głęboko przeżywał zbrodnię w Luboniu. 
W Środę Popielcową 2 marca udał się do Domu Gminnego w Luboniu, by 
pomodlić się przy trumnie zabitego księdza19. Odwiedził też rannych w szpita-
lu20. W sobotę 5 marca wziął udział w pontyfi kalnej mszy św. w wypełnionej 
po brzegi poznańskiej farze21. Prasa informowała o napływających do kard. 
Hlonda licznych uchwałach wyrażających oburzenie społeczne22. 

17 M. Pryjda cytuje m.in. następujące tytuły artykułów prasowych: Szaleństwo i nienawiść 
(„ABC”), Komunista mordercą śp. ks. proboszcza Streicha w Luboniu („Gazeta Polska”), Nienawiść 
rodzi zbrodnię („Nowy Kurier”), Krwawa tragedia w kościele. Ksiądz zamordowany na stopniu 
kazalnicy („Robotnik”), Morderstwo w kościele („Słowo”), Strzelono w Polskę – strzelono w Boga 
(„Warszawski Dziennik Narodowy”); por. M. Pryjda, Sprawa księdza Streicha na łamach prasy, 
„Rocznik Historyczny Lubonia” 4 (2014), s. 71-132. 

18 ASV, Arch. Nunz. Varsavia, b. 292, fasc. 1283, 1.3.1938, k. 41: abp Filippo Cortesi do kard. 
Augusta Hlonda.

19 Ks. Kard.-Prymas u trumny, „Kurier Poznański” nr 101 (4.3.1938), s. 5 [wyd. wieczorne]. 
20 Zamordowanie ks. St. Streicha w kościele, „Kurier Warszawski” nr 59 (1.3.1938), s. 6 [wyd. 

poranne].
21 Requiem w Poznaniu za spokój duszy śp. ks. Streicha, „Kurier Poznański” nr 105 (6.3.1938), 

s. 12 [wyd. wieczorne].
22 Zob. np. Dalsze uchwały w związku ze zbrodnią lubońską, „Kurier Poznański” nr 105 

(6.3.1938), s. 12 [wyd. wieczorne]; Ks. prymasowi w hołdzie, „Kurier Warszawski” nr 67 (9.3.1938), 
s. 5 [wyd. wieczorne]. W nekrologu ks. Streicha pisano o proteście, który „objawił się setkami 
adresów wierności skierowanych do Najwyższego Zwierzchnika naszych archidiecezyj, tudzież 
bardzo licznymi wiecami i zebraniami stowarzyszeń kościelnych i świeckich, wyrażających 
potępienie zbrodni i gotowość do nieubłaganej walki z bezbożnictwem aż do ostatecznego 
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Na pismo nuncjusza apostolskiego w Warszawie arcybiskup gnieźnień-
ski i poznański odpowiedział w poniedziałek 7 marca. Dziękował w nim za 
braterskie słowa wyrażające ubolewanie. „Ten kapłan, pod każdym wzglę-
dem przykładny, apostolski i współcześnie aktywny, nie tylko zapoczątkował 
i dał życie parafi i pod wezwaniem św. Jana Bosko, którą erygowałem dwa 
lata temu w Luboniu, ale stał się motorem licznych i szczęśliwych działań 
katolickich i społecznych na tym robotniczym przedmieściu Poznania”23. Pry-
mas twierdził, że „jego gorliwa i pełna poświęcenia działalność, wspierana 
przez młodziutkiego księdza Koperskiego, który dwa lata temu wrócił z Rzy-
mu z dyplomem doktora teologii, zaszachowała usiłowania nielicznego grona 
komunistów, którzy właśnie tam znaleźli sobie siedzibę. To był powód, dla 
którego dobry pasterz poniósł męczeństwo”24. 

W dalszej części listu kard. Hlond wyjaśniał, że mordercą jest Wawrzy-
niec Nowak, który w wieku piętnastu lat wyjechał do Niemiec; tam w robot-
niczych, protestanckich centrach stał się socjalistą; walcząc na froncie I wojny 
światowej dostał się do niewoli rosyjskiej i mógł na własne oczy zobaczyć 
rewolucję sowiecką. Następnie pracował na Śląsku i we Francji, gdzie stał się 
„gniewnym komunistą”. Po powrocie do Polski okazało się, że jego działal-
ność w Luboniu była neutralizowana przez duszpasterstwo ks. Streicha. 

Kardynał był pod wrażeniem reakcji wiernych w powierzonych jego trosce 
archidiecezjach, dla których śmierć kapłana stała się okazją do organizowania 
wzruszających manifestacji i wyrażania przywiązania do wiary i kleru. „Pa-
mięć o zamordowanym kapłanie jest otoczona nimbem męczeństwa”25 – pisał 
tydzień po zbrodni kard. Hlond. Dzięki temu, zdaniem prymasa, także innym 
księżom okazywany jest większy szacunek. 

Wydaje się, że ostatni akapit listu prymasa do nuncjusza wyrażał coś 
więcej niż jedynie podsumowanie tragicznych wydarzeń. „Bardzo słusznie 
zwraca Ekscelencja uwagę na straszną lekcję, jaką to męczeństwo daje spo-
łeczeństwu. Próbujemy tu wyciągnąć wszystkie możliwe nauki i konsekwen-
cje” – stwierdzał arcybiskup Poznania. Można w tych słowach usłyszeć echo 
pytań, które stawiano wówczas w polskim społeczeństwie. Nie bez powodu do 
akt nuncjatury w Warszawie zawierającej korespondencję w sprawie ks. Strei-
cha dołączono artykuł z „Rycerza Niepokalanej” zatytułowany Czy wstępny 

zwycięstwa”, Śp. Ks. Stanisław Streich, „Miesięcznik Kościelny. Organ Archidiecezyj Gnieźnieńskiej 
i Poznańskiej” 53 (1938) 5, s. 218. 

23 ASV, Arch. Nunz. Varsavia, b. 292, fasc. 1283, 7.3.1938, k. 42: kard. August Hlond do 
abp. Filippo Cortesiego. 

24 ASV, Arch. Nunz. Varsavia, b. 292, fasc. 1283, 7.3.1938, k. 42: kard. August Hlond do 
abp. Filippo Cortesiego.

25 ASV, Arch. Nunz. Varsavia, b. 292, fasc. 1283, 7.3.1938, k. 43: kard. August Hlond do 
abp. Filippo Cortesiego.
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atak Z. S. R. R. na Polskę26. „Szaleńczy ten czyn nabiera specjalnego zna-
czenia, tym bardziej że był on wykonany z rozmysłem. Jest to ostrzegawczy 
sygnał dla katolików o planowej akcji obozu komunistycznego”27 – pisano 
w czasopiśmie. 

26 Czy wstępny atak Z. S. R. R. na Polskę, „Rycerz Niepokalanej” 4 (1938), s. 111-112. 
27 Tamże, s. 111. 
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W podobnym tonie redagowano depesze KAP. Katolicka Agencja Prasowa 
już 2 marca, opisując zdarzenie jako „ohydną świętokradzką zbrodnię”, której 
motywy nie ulegają wątpliwości – zauważała, że „wywołała ją nienawiść ko-
munistyczna do Kościoła katolickiego i sług Ołtarza”, podkreślała, że wśród 
komunistów „nienawiść do kapłanów katolickich ma cechy patologiczne”28. 
„Strzały w kościele w Luboniu to strzały ostrzegawcze. Komintern widocznie 
pragnie stosować i u nas praktykę wypróbowaną w Hiszpanii. Musi więc na-
potkać stanowczy opór. Wszyscy zaś winni pamiętać, że lekceważenie niebez-
pieczeństwa komunistycznego i bezbożniczego jest równoznaczne z tolerowa-
niem spisku przeciw Polsce”29 – pisano w Biuletynie KAP. 

Tydzień po lubońskiej zbrodni mocne przekonanie o realizowanym przez 
ZSRR ataku na Polskę wyraził na antenie Polskiego Radia abp Józef Teodo-
rowicz. Arcybiskup lwowski obrządku ormiańsko-katolickiego został popro-
szony o wygłoszenie radiowych kazań pasyjnych, które zostały zarejestrowa-
ne, by zachować brzmienie jego głosu dla potomnych30. W pierwszym z nich, 
w długim fragmencie, odniósł się do wydarzeń w Luboniu. Mówił w nim o do-
piero co rozpoczętych dziejach nowej Polski w sąsiedztwie „demona Wscho-
du, który ją nade wszystko wziął za cel swoich pocisków i zamiarów”. „Czyż 
nas nie ocknie strzał świeżo oddany w kościele w jednej ze wsi poznańskich? 
Czyż będziemy się dalej czuć bezpieczni, kołysząc się pieśnią fałszywego 
spokoju?” – pytał abp Teodorowicz. Wyjaśniał przy tym, że strzał godzący 
we „wzorowego kapłana w chwili spełniania przezeń misji kapłańskiej, jest 
prawdziwym uderzeniem w wielki dzwon i na ostrzeżenie, że i u nas się pali”. 

Takie strzały nie padały dotąd w Polsce, nie padały też w innych kulturalnych 
państwach, nawet w tych, gdzie prześladują religię. Są one jedynie przeszczepio-
ne z wzorów zdjętych z krwawego komunizmu rosyjskiego, są też one czynio-
ne i zaprawione jego duchem, są dzieckiem tego ducha. Padły te strzały, godząc 
śmiertelnie ofi arę, dobijaną jeszcze w kościele nowymi strzałami, pośród okrzy-
ku triumfalnego komunisty-zbrodniarza, przemieniającego ambonę Chrystusa 
w mównicę antychrysta, okrzykiem: „Niech żyje komuna – dla idei to zrobiłem”. 
Wszystko w tej duszy zbrodniarza odczłowiecza się, wszystko zaprawione jest 
duchem satanizmu. Sama nawet nienawiść nie ludzka już jest, ale szatańska. Bo 
człowiek nienawidzi za jakąś krzywdę prawdziwą albo urojoną. A tu wszelki 
choćby tylko pozór krzywdy nie istnieje. Hasło wniesione na cześć komuny żyw-
cem wyjęte jest z zapasów szatańskich o podbój świata. Strzał nawet sam, chociaż 

28 Zbrodnia w Luboniu, „Biuletyn K. A. P.” nr 50 (2.3.1938).
29 Tamże. 
30 Por. M. Szczepaniak, Spirala pomówień czy walka o dusze? Wokół polityki na ambonie 

w kazaniu radiowym abp. Teodorowicza, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 46,1 (2013), 
s. 129-146. Kazania zostały wydane na płycie CD w 2007 roku przez Fundację Kultury i Dziedzictwa 
Ormian Polskich.
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uśmierca kapłana, w istocie jednak godzi w Chrystusa. Tu więc w tym strzale 
zwarły się ze sobą Królestwo Boże i Królestwo Beliala. Dziś strzał ten ugodził 
w sługę ołtarza – ale czy nie słyszymy haseł idących z Kremla, głoszonych cy-
nicznie przez urzędowych reprezentantów, iż dążeniem ekspozytur komunizmu 
jest wszcząć pożar we wszystkich krajach i państwach! Zasięg więc tego strzału 
dopełniony okrzykiem: „Niech żyje komunizm” – sięga daleko poza ofi arę zbrod-
ni: kapłana i poza Kościół31. 

31 J. Teodorowicz, Kuszenie Chrystusa. Konferencje wielkopostne wygłoszone w niedziele 
Wielkiego Postu 1938 roku, Kraków 1938, s. 14-15. 
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Dalsze pytania

Słowa abp. Teodorowicza skupiały jak w soczewce możliwe „nauki i kon-
sekwencje”, które – zdaniem opinii publicznej – należało wyciągnąć z mor-
derstwa ks. Streicha. Z prasy wyłaniał się obraz głębokiego poruszenia32, ale 
też wezwanie do solidarności: „Może ta męczeńsko przelana krew śp. ks. Sta-
nisława Streicha, może wizja kapłana zamordowanego u stóp ołtarza, może to 
wreszcie uświadomi nas, czym jest wywrót i wszystkie jego społeczne i inte-
lektualne przybudówki – może to nas nareszcie skupi wszystkich w solidarne 
czyny odporu”33 – pisał na łamach „Kuriera Warszawskiego” znany publicy-
sta Adam Grzymała-Siedlecki. Nie dziwi więc fakt, że nuncjusz Cortesi nie 
omieszkał naświetlić wydarzeń z Lubonia kard. Eugeniowi Pacellemu, se-
kretarzowi stanu Stolicy Apostolskiej. Zbrodnia została wspomniana jedynie 
zdawkowo w dzienniku „L’Osservatore Romano” 1 marca wśród „informacji 
radiowych”34. List nuncjusza wysłany do Watykanu był datowany: 9 marca 
1938 roku. 

„Prasa szeroko opisała świętokradczą zbrodnię, której ofi arą padł niedaw-
no przykładny proboszcz z Lubonia, ks. Streich z archidiecezji poznańskiej, 
we własnym kościele, podczas spełniania posługi religijnej dla dzieci, na 
oczach których dokonała się momentalnie krwawa scena”35 – pisał abp Cor-
tesi. Pismo było bardzo emocjonalne: nuncjusz wspominał rannych – jede-
nastoletniego chłopca oraz zakrystianina, zaznaczał, że w Poznaniu zapewne 
nigdy nie przeżywano podobnych wydarzeń i że cała Polska – wznosząc głos 
sprzeciwu – celebruje uroczyste nabożeństwa żałobne w intencji pobożnego 
i gorliwego kapłana oddanego klasie robotniczej. „Ten najsmutniejszy fakt, 
który sam przez się jest symptomem alarmującym i przestrogą dla tych, któ-

32 Zob. np. artykuły w „Kurierze Warszawskim”, który na pierwszej stronie zamieszczał zdjęcia 
z pogrzebu (Fragmenty z pogrzebu śp. ks. Streicha [zdjęcia z podpisem], „Kurier Warszawski” 
nr 62 (4.3.1938), s. 1 [wyd. poranne]) oraz z nabożeństwa ekspiacyjnego w Warszawie („Kurier 
Warszawski” nr 65 (7.3.1938), s. 1 [wyd. poranne]). Szeroko informowano też o kolejnych 
wydarzeniach: Manifestacyjny pogrzeb ks. Streicha w Luboniu, „Kurier Warszawski” nr 62 
(4.3.1938), s. 6 [wyd. poranne]; Nabożeństwo ekspiacyjne, „Kurier Warszawski” nr 62 (4.3.1938), 
s. 13 [wyd. wieczorne]; Po pogrzebie śp. ks. Stanisława Streicha, „Kurier Warszawski” nr 63 
(5.3.1938), s. 6 [wyd. poranne]; Nabożeństwo ekspiacyjne, „Kurier Warszawski” nr 63 (5.3.1938), 
s. 12 [wyd. wieczorne]; Nabożeństwo ekspiacyjne, „Kurier Warszawski” nr 64 (6.3.1938), s. 30; 
Nabożeństwo ekspiacyjne w kościele akademickim, „Kurier Warszawski” nr 65 (7.3.1938), s. 5 
[wyd. poranne]; Manifestacja przeciw zbrodni w Luboniu, „Kurier Warszawski” nr 65 (7.3.1938), 
s. 6 [wyd. poranne].

33 A. Grzymała-Siedlecki, Pod światło. Zbrodnia w Luboniu, „Kurier Warszawski” nr 60 
(2.3.1938), s. 3 [wyd. wieczorne].

34 L’orribile delitto di un comunista polacco, „L’Osservatore Romano” nr 49 (1.3.1938), s. 6. 
35 ASV, Arch. Nunz. Varsavia, b. 292, fasc. 1283, 9.3.1938, k. 44: abp Filippo Cortesi do kard. 

Eugenio Pacellego.
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rzy wciąż nie widzą coraz większych zagrożeń ateistycznej i komunistycznej 
propagandy, lub są nieaktywni i prawie obojętni, był w stanie podkreślić ta-
jemną intrygę istniejących organizacji wywrotowych, kierowanych przez zna-
ne centra zagraniczne; dlatego też należy się spodziewać, że właściwe organy 
podejmą środki zaradcze stosowne do zagrożenia, i że wszyscy dobrzy ludzie 
lepiej odczują obowiązek sprzeciwienia się niszczącemu złu, rozpowszechnia-
jąc i wprowadzając w życie nauczanie Stolicy Apostolskiej”36 – pisał abp Cor-
tesi. Do listu skierowanego do sekretarza stanu nuncjusz załączył wyjaśnienia 
kard. Hlonda. 

* * *
„W Luboniu, wiosce koło Poznania / Tam komunista zastrzelił kapłana / 

/ My starzy i młodzi – módlmy się do Boga / By ofi ara zbrodni miała wiecz-
ny raj / Niechaj ziemia lekką będzie kapłanowi / Błogosławion będzie ksiądz 
Stanisław Streich”37 – śpiewano w przedwojennym Luboniu. „Śp. ks. Streicha 
zabił niejaki Nowak, ale w Nowaku poprzednio zabił już duszę komunizm. 
I ten sam komunizm zabija wielu takich Nowaków, zabija dorosłych, zabija 
młodzieńców i sięga po najmłodszych, po tych, którzy jeszcze siedzą na ławie 
szkolnej”38 – pisano na łamach „Gościa Niedzielnego”, trafnie wskazując na 
przyczynę zbrodniczego aktu. 

Tragiczne zdarzenia w Luboniu odsłoniły z całą mocą niebezpieczeństwa 
płynące z rozprzestrzeniania się ideologii komunistycznej, na których konse-
kwencje i nauki przyszło jeszcze Polakom poczekać do trudnych lat powojen-
nych. Ofi ara życia kapłana – jak mówił kilkadziesiąt lat później następca kard. 
Hlonda na stolicy biskupiej w Poznaniu – „stanowiła zapowiedź bliskiej agre-
sji na cywilizację europejską, której dopuściły się wkrótce dwa sprzymierzone 
totalitaryzmy, narodowy i międzynarodowy socjalizm”39. Niepokój nuncjusza 
apostolskiego w Warszawie i zatroskanie kard. Hlonda stały się ich wyraźną 
zapowiedzią. 

36 ASV, Arch. Nunz. Varsavia, b. 292, fasc. 1283, 9.3.1938, k. 44r: abp Filippo Cortesi do kard. 
Eugenio Pacellego.

37 Por. M. Gryczyński, Ksiądz Stanisław Streich, „Przewodnik Katolicki” nr 45 (2004), s. 24.
38 Zbrodnia w Luboniu, „Gość Niedzielny” nr 11 (13.3.1938), s. 144.
39 S. Gądecki, Kandydat na ołtarze ks. Stanisław Streich (1902-1938), „Miesięcznik Kościelny 

Archidiecezji Poznańskiej” 67 (2016) 12, s. 734. 
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THE REACTION OF THE NUNCIO IN WARSAW TO THE MURDER 
OF PRIEST STANISŁAW STREICH

S u m m a r y

In 1938, a pastor priest of the parish of St. Jan Bosco, Stanisław Streich, was shot 
in Lubon. The murder was carried out during a service in which about two hundred 
children participated. The killer communist gave a few shots to the priest, then called 
from the pulpit: “Long live Communism!”. The funeral of the priest became an op-
portunity for many patriotic manifestations.

The events in Luboń were seen in the perspective of martyrdom, due to the fact 
that the crime was commited for ideological reasons. They immediately interested 
the Apostolic Nuncio in Poland, Archbishop Filippo Cortesi, who learned about the 
details of the murder of the priest from the press. He expressed his regret in writing to 
Cardinal August Hlond, Primate of Poland and the Ordinary of the priest. The Nuncio 
also reported the crime to the Secretariat of State of the Holy See. It seems that the let-
ters of the nuncio Cortesi constitute an interesting contribution to the source research 
concerning the crime in Luboń and Fr. Streich. The author of the article undertakes 
their analysis based on archival materials collected in Archivio Segreto Vaticano.

Słowa kluczowe: ks. Stanisław Streich, abp Filippo Cortesi, kard. August Hlond, ko-
munizm

Keywors: priest Stanisław Streich, Archbishop Filippo Cortesi, cardinal August Hlond, 
communism
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Życie religijne mieszkańców Poznania pod okupacją niemiecką 
na przykładzie parafi i Matki Boskiej Bolesnej

W XIX wieku nastąpił demografi czny i urbanistyczny rozwój Poznania. 
O ile w 1816 roku miasto liczyło 20.000 mieszkańców, o tyle w 1843 roku 
już 40.200 mieszkańców. Pół wieku później Poznaniu mieszkało 73.238 osób 
(1895), a w 1910 roku już 156.696 mieszkańców. Wydarzenia Wiosny Ludów 
1848 roku sprawiły, że rząd w Berlinie przyspieszył proces germanizacji Wiel-
kiego Księstwa Poznańskiego, a Poznania w szczególności. W 1816 roku Pola-
cy stanowili 66,6% mieszkańców Poznania. W 1848 roku ich udział w społecz-
ności miejskiej zmniejszył się do 42,9%. Dopiero samoorganizacja Polaków, 
połączona z wysiłkami organicznikowskimi, sprawiła, że w drugiej połowie 
XIX wieku trend spadkowy udało się odwrócić. W 1890 roku Polacy stanowili 
50,7% społeczności miejskiej, a w 1910 roku 57,1% miesz kańców1.

Zgodnie z pruską polityką wojenną Poznań był miastem fortecznym, co 
powodowało liczne ograniczenia w jego rozwoju. System murów miejskich, 
wznoszony od 1828 roku, uniemożliwiał swobodny rozwój miasta. W 1816 
roku obejmowało ono tylko śródmieście, ulicę Święty Marcin, Kondorf, Świę-
ty Wojciech, Chwaliszewo, Śródkę, Zawady i Świętego Rocha. Poza murami 
miejskimi znajdowały się osady Piotrowo, Berdychowo, Górna i Dolna Wilda, 
Łazarz, Górczyn, Jeżyce, Sołacz, Winiary, Rataje, Dębiec, Żegrze oraz  Bonin. 
Dopiero w 1896 roku przyłączono do miasta Berdychowo i Piotrowo, lecz 

1 M. Kędelski, Ludność Łazarza i Górczyna w XIX i na początku XX wieku, „Kronika Miasta 
Poznania” (dalej: KMP), nr 3: Święty Łazarz, 1998, s. 11; S. Salmanowicz, Prusy. Dzieje państwa 
i społeczeństwa, Warszawa 1998, s. 289; M. i L. Trzeciakowscy, W dziewiętnastowiecznym Po-
znaniu. Życie codzienne miasta 1815-1914, Poznań 1982, s. 68; L. Trzeciakowski, Stosunki polsko-
-niemieckie w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1846-1848, [w:] W kręgu polityki. Polacy- 
-Niemcy w XIX wieku, red. L. Trzeciakowski, Poznań 2002, s. 218-219.
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przełomem było przyjęcie przez sejm pruski ustawy z 30 marca 1900 roku, 
znoszącej forteczny charakter Poznania i umożliwiającej przyłączenie do nie-
go Wildy, Łazarza, Górczyna i Jeżyc. Zapoczątkowało to okres gwałtownego 
rozwoju stolicy Wielkopolski2.

Proces łączenia Łazarza i Górczyna z miastem został zapoczątkowany już 
pod koniec XIX wieku. Ustanowiono wówczas podstawową siatkę ulic (1896), 
rozpoczęto też budowę trasy tramwajowej w kierunku Górczyna (1898), a jej 
ukoronowaniem było powstanie zajezdni tramwajowej przy ulicy Głogowskiej 
(1906-1908). W 1898 roku utworzono przy tej samej ulicy ogród botaniczny 
(obecnie Park Wilsona), a w 1903 roku władze miasta ustanowiły plan zago-
spodarowania przestrzennego dla dzielnicy, co zapoczątkowało w niej szyb-
ki rozwój budownictwa mieszkaniowego. Obie dzielnice rozwijały się jednak 
nierównomiernie. O ile na Łazarzu rozkwitała typowa zabudowa kamieniczna, 
o tyle Górczyn zachował charakter wiejskiego przedmieścia3.

Zwycięskie powstanie wielkopolskie spowodowało masową emigrację 
licznej niemieckiej mniejszości narodowej. W 1910 roku ludność Poznań-
skiego w 38,4% stanowili Niemcy, lecz do 1931 roku udział Niemców w spo-
łeczności regionu spadł do 9,2%. Jeszcze bardziej spadek ten widoczny był 
w populacji Poznania, gdzie udział ludności pochodzenia polskiego wzrósł do 
93,7%, m.in. dzięki napływowi z Niemiec tysięcy Polaków. Rozkwit przemy-
słu, handlu i usług, w połączeniu z rozwojem urbanistycznym miasta w okre-
sie międzywojennym umożliwił zaabsorbowanie przybyszów i wzrost licz-
by jego mieszkańców ze 157.000 (1910) do 246.000 w 1931 roku i 265.000 
u schyłku okresu międzywojennego (1937). Wzrost ten widoczny był także 
na Łazarzu i Górczynie. Obie dzielnice liczyły w 1921 roku 30.630 mieszkań-
ców. W ciągu dekady liczba ta wzrosła o 49,3%, a w 1938 roku wynosiła ona 
56.911 mieszkańców. Nie bez znaczenia dla rozwoju obu zachodnich dzielnic 
miasta był stosunkowo wysoki komfort życia, dobre skomunikowanie dziel-
nic z pozostałymi częściami miasta, a także elitarny charakter Łazarza. Prestiż 
tej dzielnicy wzrósł szczególnie po modernizacji ogrodu botanicznego (1925-
-1926) i wybudowaniu kompleksu Pewuki (1929), ale duże znaczenie dla 
atrakcyjności obu dzielnic miało też ciekawe połączenie nowoczesnego, miej-
skiego stylu Łazarza z wiejskim charakterem sąsiedniego Górczyna. Wszystko 
to sprawiało, że społeczeństwo omawianych dzielnic było bardzo zróżnicowa-
ne pod względem wieku, pochodzenia społecznego i wykonywanego zawodu4.

2 Z. Boras, L. Trzeciakowski, W dawnym Poznaniu, Poznań 1974, s. 352.
3 P. Dutkiewicz, Tramwaje w Poznaniu, Poznań 2005, s. 17, 228; Z. Dworecki, Poznań i po-

znaniacy w latach Drugiej Rzeczpospolitej 1918-1939, Poznań 1994, s. 83; M. Kędelski, Ludność 
Łazarza i Górczyna, s. 21-24.

4 Z. Zakrzewski, Ulicami mojego Poznania. Przechadzki z lat 1918-1939, Poznań 1985, 
s. 561-569; Z. Zakrzewski, Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych, Poznań 1983, s. 267; 
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Zróżnicowanie narodowościowe Łazarza i Górczyna przed 1918 rokiem 
wpłynęło na oblicze religijne mieszkańców. W 1843 roku katolicy stanowili 
93,1% społeczności obu dzielnic, lecz wraz z napływem niemieckich kolo-
nistów, urzędników i wojskowych, głównie wyznania protestanckiego, udział 
katolików zmalał do 52,7% w 1910 roku. W tym samym czasie udział pro-
testantów wzrósł z 6,9% do 44,6%5. Niezależnie od wahań liczbowych obie 
wspólnoty wyznaniowe cierpiały z powodu niedostosowania sieci parafi alnej, 
której rozwój nie szedł w parze z postępującą urbanizacją Łazarza i Górczyna. 
Nie bez wpływu na ten stan rzeczy – w przypadku katolików – miała realizo-
wana przez Prusaków polityka walki z Kościołem katolickim. Obie omawiane 
dzielnice należały obszarowo do rozległej parafi i św. Marcina. Znaczna odleg-
łość, utrudnienia komunikacyjne i konieczność przejścia kordonu wojskowe-
go utrudniały życie religijne. Wiadomo, że rolę kościoła fi lialnego dla Łazarza 
i Górczyna spełniała niewielka świątynia pod wezwaniem św. Łazarza, znaj-
dująca się przy Bramie Wildeckiej. Kościół ten – ze względu na zły stan tech-
niczny – został w 1837 roku rozebrany, lecz pamięć o nim pozostała6.

Inicjatywa budowy kościoła na Łazarzu narodziła się pod koniec XIX wie-
ku. Propagatorem tego pomysłu był Napoleon Urbanowski, właściciel miej-
scowej fabryki maszyn rolniczych, zaś po śmierci Napoleona (1896) jego 
syn Witold. Rzeczywisty pierwszy krok ku budowie świątyni uczynił jednak 
skromny rolnik łazarski, Józef Schneider, darowując na zbożny cel dział-
kę pod budowę kościoła (29 VIII 1895). Pomysł popierał proboszcz parafi i 
świętomarcińskiej, ks. Jan Lewicki (1846-1909), który wszedł do powołanego 
jesienią 1895 roku Komitetu Budowy Kościoła. Z dniem 6 lipca 1896 roku 
Komitet stał się prawnym posiadaczem działki budowlanej, a 4 sierpnia 1896 
roku ks. Jan Lewicki poświęcił grunt pod budowę świątyni7. 

Projekt kościoła opracował Michał Wilczewski, architekt z Wronek, lecz 
jeszcze przez trzy lata wierni z Łazarza i Górczyna nie mogli przystąpić do 
inwestycji z powodu oporu administracji niemieckiej. Ostatecznie, w wyniku 
silnej presji wywieranej na władze przez Konsystorz poznański, 19 lipca 1899 

Z. Dworecki, Poznań i poznaniacy, s. 131, 133, 137; L. Trzeciakowski, Lata międzywojenne, [w:] 
Poznań. Zarys dziejów, red. J. Topolski, Poznań 1973, s. 85-87; S. Kowal, Społeczeństwo Łazarza 
w dwudziestoleciu międzywojennym, KMP, nr 3: Święty Łazarz, 1998, s. 108-113.

5 M. Kędelski, Ludność Łazarza i Górczyna, s. 14.
6 Archiwum Parafi alne Parafi i Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu (dalej: AP MBB), Kronika 

parafi i MB Bolesnej 1896-1958, część I, karta „1896 rok”; Kalendarz kościelny parafi i Matki 
Boskiej Bolesnej na św. Łazarzu w Poznaniu, Poznań 1939, s. 15.

7 P. Matusik, Mater Dolorosa. U początków parafi i Matki Boskiej Bolesnej na Świętym Łazarzu 
(1895-1913), KMP, nr 3: Święty Łazarz, 1998, s. 56-57; H. Szatkowski, Lewicki Jan Chrzciciel 
(1846-1909), [w:] Księża społecznicy w Wielkopolsce 1894-1919. Słownik biografi czny, t. III, red. 
H. Szatkowski, L. Wilczyński, Gniezno 2007, s. 222-225; Album Przewodnika Katolickiego, nr 14, 
1903; AP MBB, Kronika parafi i MB Bolesnej 1896-1958, cz. I, karta „1897 rok”, s. 2.
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roku uzyskano od władz pruskich zgodę na rozpoczęcie budowy. Pierwsze 
prace rozpoczęto już jesienią 1899 roku, lecz nabrały one tempa dopiero rok 
później. W 1901 roku zakończono budowę dachu oraz wzniesiono ażurową 
wieżę, wykonaną przez zakłady Hipolita Cegielskiego. Wykończono także 
wnętrze świątyni. Łącznie na budowę obiektu zużyto 1.154.950 cegieł oraz 
cztery wagony cementu, a koszt inwestycji wyniósł 301.468 marek. Dopeł-
nienie odbioru technicznego przez urzędy pruskie umożliwiło konsekrację 
kościoła przez arcybiskupa Floriana Stablewskiego 15 września 1901 roku. 
Wyposażenie świątyni, wciąż będącej fi lią parafi i św. Marcina, nie było kom-
pletne. Wprawdzie od samego początku wieża kościoła wyposażona była 
w dzwony, lecz organy postawiono w 1905 roku, a drogę krzyżową dopie-
ro w 1931 roku. Zakupu wyposażenia świątynnego i paramentów dokonano 
z ofi ar wiernych i darowizn od majętnych mieszkańców Łazarza i Górczyna8. 

Z chwilą konsekracji kościoła władze duchowne archidiecezji poznańskiej 
mianowały do sprawowania posługi duszpasterskiej ks. Edmunda Wagnera. 
Duchowny zainicjował życie wewnętrzne łazarskiego kościoła fi lialnego, po-
wołując pierwsze organizacje apostolskie i kółko ministranckie, a także przy-
stąpił do budowy probostwa (1902). Umożliwiło to zainicjowanie starań o wy-
odrębnienie dla Łazarza i Górczyna samodzielnej parafi i (1904-1911), ale ze 
względu na obowiązujące przepisy prawa cywilnego nie było to łatwe. Sprawę 
skomplikowała śmierć arcybiskupa Floriana Stablewskiego (1906) i probosz-
cza Jana Lewickiego (1909). 

Tymczasem rozwijało się życie duchowe łazarsko-górczyńskiej wspólno-
ty religijnej, w czym niemałą zasługę miał mianowany wikariuszem kościoła 
na Łazarzu ks. Kazimierz Maliński (1872-1928). Poza utworzeniem nowych 
stowarzyszeń katolickich i zaproszeniem do współpracy organizacyjnej kół 
przemysłowych wikariusz doprowadził do powstania cmentarza na Górczynie 
(1910-1911). Z dniem 1 stycznia 1913 roku ks. Maliński został mianowany 
proboszczem powołanej parafi i Matki Boskiej Bolesnej. Życie religijne wspól-
noty kwitło i dopiero wybuch I wojny światowej oraz przeciągające się walki 
na frontach Wielkiej Wojny przerwały ten rozwój. Ograniczenia cenzuralne 
i przepisy wojenne ograniczyły swobodę organizowania się ludności. W 1917 
roku władze skonfi skowały na potrzeby wojenne dzwony kościelne, co tylko 
umocniło mieszkańców Łazarza i Górczyna, szczególnie zaś młodzież, w opo-
rze przeciwko Prusakom. Patriotyczna postawa wiernych obu dzielnic sprawi-
ła, że już wkrótce prasa niemieckojęzyczna zaczęła określać tutejszą parafi ę 
najtwardszą ostoją polskości w Poznańskiem. Z chwilą wybuchu powstania 

8 Tamże, część I, karta „1900 rok”, „1901 rok”, s. 1; P. Matusik, Mater Dolorosa, s. 61. – Wy-
mieniony w kronice parafi alnej koszt dzwonów, organów i podstawowego wyposażenia świątynnego 
wyniósł 59.266 marek niemieckich.
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wielkopolskiego spotkało się ono z poparciem parafi an. Za czynem zbrojnym 
gorąco opowiadał się proboszcz Kazimierz Maliński. O wsparcie walczących 
apelowano bardzo często na łamach parafi alnych „Wiadomości Kościelnych”9.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę było w historii parafi i bardzo 
owocnym czasem. Liczba wiernych tylko w ciągu pierwszej dekady po 1918 
roku podwoiła się. Nie tylko to było powodem zadowolenia łazarskiego du-
chowieństwa. Także gorliwość parafi an była wzorowa. W latach 20. XX wie-
ku w nabożeństwach niedzielnych uczestniczyło średnio około 80% wiernych, 
dekadę później 90%. Rozwój demografi czny parafi i, a także rosnące potrzeby 
duszpasterskie sprawiły, że w 1935 roku posługę sprawowało w niej dziewię-
ciu kapłanów. Już z początkiem lat 20. XX wieku rozpoczęto ważne inwesty-
cje. W 1921 roku podjęto starania o wyodrębnienie z parafi i łazarskiej osobnej 
placówki duszpasterskiej na Górczynie. W 1922 roku ukończono elektryfi ka-
cję świątyni. Rok później przystąpiono do malowania jej wnętrza, a w 1925 
ro ku założono chór kościelny10. Z dniem 1 maja 1928 roku władza duchowna 
mianowała proboszczem ks. Józefa Gorgolewskiego. Jego zasługą było upo-
rządkowanie spraw materialnych parafi i, a ich ukoronowaniem była spłata 
dawnego zadłużenia wobec parafi i św. Marcina (1931). Proboszcz przyspie-
szył także prace nad usamodzielnieniem przyszłej parafi i górczyńskiej. Wspo-
mnieć też należy o wybudowaniu w latach 1928-1929 po wschodniej stronie 
terenu parafi i Groty Matki Boskiej Bolesnej. Wkrótce utworzono też Komitet 
Budowy Domu Katolickiego (1931), chociaż do rzeczywistej budowy przy-
stąpiono dopiero w 1938 roku. Inwestycji nie zdążono ukończyć przed wybu-
chem II wojny światowej11.

W parafi i kwitło życie religijne, duchowe i kulturalne. Od 1918 roku 
ukazywało się pismo parafi alne „Wiadomości Kościelne”, które u schyłku 
dwudziestolecia międzywojennego poszerzono o nowe działy. Dynamicznie 
rozwijała się Akcja Katolicka, zrzeszając liczne wspólnoty: eucharystyczne, 
maryjne, apostolstwa dorosłych i dzieci, misyjne i dobroczynne. W 1938 roku 
parafi a Matki Boskiej Bolesnej liczyła 27.386 dusz, z czego w stowarzysze-
niach parafi alnych udzielało się niemal 32% wiernych12. 

9 N. Kowalski, H. Szatkowski, Kazimierz Maliński (1872-1928), [w:] Księża społecznicy 
w Wielkopolsce 1894-1919. Słownik biografi czny, t. II, red. L. Wilczyński, H. Szatkowski, Gniezno 
2007, s. 269-271; P. Matusik, Mater Dolorosa, s. 71; AP MBB, Kronika parafi i MB Bolesnej 1896-
-1958, cz. I, karta „1918 rok”.

10 Tamże, karta „1922 rok”, karta „1923 rok”; AP MBB, Kronika parafi i MB Bolesnej 1896- 
-1958, cz. II (Suplement), karta: „Uzupełnienia do różnych lat”.

11 AP MBB, Kronika parafi i MB Bolesnej 1896-1958, cz. I, karta „1935 rok”; AP MBB, 
Sprawozdania duszpasterskie, cz. I, Sprawozdanie duszpasterskie za 1938 rok, s. 3-4.

12 AP MBB, Kronika parafi i MB Bolesnej 1896-1958, cz. II (Suplement), karta „Uzupełnienia 
do różnych lat” (1938 rok), s. 2.
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Wiadomości o nagłym pogorszeniu stosunków polsko-niemieckich były 
zaskoczeniem dla mieszkańców Łazarza i Górczyna. Parafi anie szybko odpo-
wiedzieli na apele władz cywilnych i kościelnych, przystępując do pożycz-
ki narodowej na cele obronne. Z niepokojem przyjęto z początkiem września 
1939 roku informacje o ewakuacji władz, a także arcybiskupa poznańskiego 
Augusta Hlonda, który zarząd nad archidiecezją przekazał biskupowi pomoc-
niczemu – Walentemu Dymkowi (3 IX 1939). Z dniem 5 września 1939 roku 
władzę nad miastem przejął jego dawny prezydent – Cyryl Ratajski, wkrótce 
obejmując również opuszczony urząd wojewody. Jego urzędowanie nie trwało 
długo, już bowiem 10 września 1939 roku do Poznania zaczęły wkraczać czo-
łowe oddziały niemieckie, a 12 września 1939 roku miasto zostało całkowicie 
zajęte przez Niemców13. 

Z chwilą wkroczenia do Poznania Niemcy przystąpili do tworzenia władz 
okupacyjnych, na czele których stanął Arthur Greiser. Wbrew prawu między-
narodowemu Poznańskie zostało wcielone do III Rzeszy (8 X 1939). Wprowa-
dzono nowy, rygorystyczny system prawny, sprowadzający Polaków do roli 
obywateli drugiej kategorii, pozbawionych podstawowych swobód i wolno-
ści14. Jednym z kluczowych zadań administracji okupacyjnej było zniszczenie 
struktur Kościoła katolickiego. Niemcy dobrze pamiętali o roli, jaką w kształ-
towaniu postaw patriotycznych Polaków odgrywali przed 1918 rokiem księża. 
Plan ten realizowano już od pierwszych dni II wojny światowej, mordując ka-
płanów (od 1 września do 25 października 1939 zginęło 19 duchowych z ar-
chidiecezji poznańskiej), zamykając lub niszcząc kościoły. Kolejna wielka fala 
aresztowań wśród księży archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, przepro-
wadzona w czasie od stycznia do marca 1940 roku, obejmująca 284 kapłanów, 
doprowadziła do załamania struktur Kościoła katolickiego w Wielkopolsce. 
Niemcy uznali pozbawione proboszczów i wikariuszy parafi e za „wygasłe” 
placówki duszpasterskie, co stanowiło pretekst do zamknięcia kościołów15. 

13 L. Wilczyński, Kardynał August Hlond – wrześniowy uciekinier?, „Poznańskie Zeszyty 
Historyczne”, t. IX, 2007, s. 47-49; A. Zarzycki, Cyryl Ratajski (1875-1942), KMP, nr 3, 1989, 
s. 74-97. – Na temat początków okupacji niemieckiej w Poznaniu patrz także: Z. Szymankiewicz, 
Poznań we wrześniu 1939 roku, Poznań 1985; Wysiedlenie i poniewierka 1939-1945. Wspomnienia 
Polaków wysiedlonych przez okupanta hitlerowskiego z ziem polskich «wcielonych» do Rzeszy, red. 
C. Łuczak, Poznań 1974; Z. Zakrzewski, Wspominam Poznań. Fakty i refl eksje, Poznań 1986.

14 Obszerniej patrz także: C. Łuczak, Pod niemieckim jarzmem (Kraj Warty 1939-1945), Poznań 
1996; E. Serwański, Wielkopolska w cieniu swastyki, [w:] Zbrodnie niemieckie w Wielkopolsce 
1939-1945, red. M. Libicki, R. Wryk, Poznań 2004; C. Epstein, Wzorcowy nazista. Arthur Greiser 
i okupacja Kraju Warty, Wrocław 2010.

15 W. Jacewicz, J. Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod 
okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, z. I: Straty osobowe, Warszawa 1977, s. 17-19, 24; 
K. Jarkiewicz, W ogniu wypróbowany 1939-1945, [w:] Dzieje Kościoła w Polsce, red. A. Wiencek, 
Bielsko-Biała 2008, s. 404; K. Śmigiel, Duchowieństwo polskie w tzw. Okręgu Warty 1939-1945, 
[w:] Zbrodnie niemieckie w Wielkopolsce, red. M. Libicki, R. Wryk, Poznań 2004, s. 130. 
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Według danych niemieckich do końca grudnia 1939 roku w tzw. Kraju Warty 
zamknięto 97% kościołów. W archidiecezji poznańskiej czynnych pozostawa-
ło 16 świątyń, z czego w Poznaniu cztery (1939), a od 1940 roku już tylko 
dwie placówki.

Łazarska parafi a Matki Boskiej Bolesnej nie ucierpiała bezpośrednio 
w wyniku działań wojennych we wrześniu 1939 roku, choć niemieckie lot-
nictwo zbombardowało okolice Dworca Głównego, targów poznańskich oraz 
zabudowania przy ulicy Wyspiańskiego, gdzie mieściła się placówka Polskie-
go Czerwonego Krzyża. Działania wojenne, a później zajęcie Poznania przez 
Niemców, wywołały u parafi an oczywisty niepokój. Obawy te próbowali gasić 
księża, nawołując jednocześnie wiernych – zgodnie z apelem poznańskiego 
wikariusza generalnego, biskupa Walentego Dymka – do zachowania spokoju 
i nieangażowania się w działania, mogące narazić ich na niebezpieczeństwo 
(21 IX 1939)16. Uspokojenie nastrojów wiernych nie było możliwe, sko-
ro byli oni świadkami aresztowań duchownych. Już we wrześniu 1939 roku 
Niemcy aresztowali dwóch prefektów ze szkół należących do parafi i Matki 
Boskiej Bolesnej (księży Edwarda Piętkę i Antoniego Czwojdzińskiego) oraz 
mieszkających na Łazarzu i pomagających w pracy duszpasterskiej przy para-
fi i księży Antoniego Banaszaka oraz Stanisława Szymańskiego.

W początkowym okresie okupacji stałą posługę duszpasterską na Łazarzu 
i Górczynie sprawowali proboszcz Józef Gorgolewski oraz wikariusze Ed-
mund Lorkiewicz, Roman Hildebrandt, Alfons Jankowski i Marian Frankie-
wicz. Była to liczba niewystarczająca, zważywszy na rychłe zamknięcie więk-
szości kościołów w Poznaniu, co znów oznaczało, że parafi a Matki Boskiej 
Bolesnej obejmowała odtąd swym zasięgiem połowę miasta (drugą czynną 
placówką była parafi a św. Wojciecha). Zogniskowanie życia religijnego wo-
kół parafi i na Łazarzu natychmiast wzmogło czujność Gestapo i niemieckich 
donosicieli. Szczególnie częstym gościem w biurze parafi alnym był od jesieni 
1939 roku Niemiec z Murowanej Gośliny nazwiskiem Faelsch, płynnie mó-
wiący po polsku. Najprawdopodobniej w wyniku jego denuncjacji doszło do 
aresztowań wśród księży oraz osób ukrywających się przed okupantem17.

Zgodnie z zarządzeniem biskupa Walentego Dymka z 25 września 1939 
roku w czynnych parafi ach należało przywrócić pełne życie liturgiczne. Reali-
zacja tego zarządzenia nie była możliwa wobec restrykcji i ograniczeń, jakie 
narzucili Kościołowi katolickiemu Niemcy. Już samo obowiązywanie godziny 
policyjnej i ograniczenie swobody poruszania ludności polskiej uniemożli-
wiało odprawianie nabożeństw wieczornych, ale ustanowienie przez okupan-

16 Ł. Jastrząb, Życie religijne w Poznaniu podczas okupacji niemieckiej (1939-1945). Część I, 
„Poznańskie Zeszyty Humanistyczne”, t. XXIV, 2016, s. 32.

17 AP MBB, M. Frankiewicz, Wspomnienia z lat okupacji 1939-1945, maszynopis, s. 14-15.
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ta 31 grudnia 1939 roku rygorów administracyjnych wobec Kościoła jesz-
cze bardziej ograniczyło życie religijne parafi an. Od tego dnia nabożeństwa 
wolno było odprawiać tylko w niedziele i święta w wyznaczonych godzinach 
(9, 9.45, 10.30), a wierni mogli w nich uczestniczyć tylko we wnętrzu kościo-
ła, gdyż gromadzenie się przed świątynią było zabronione18.

Ograniczenia swobód religijnych dla katolików w Poznaniu wprowadzo-
ne pod koniec 1939 roku były dopiero zapowiedzią nadchodzących restrykcji. 
Z początkiem 1940 roku Niemcy zakazali odprawiania nabożeństw w święto 
Trzech Króli, następnie w uroczystość apostołów Piotra i Pawła i na Wszyst-
kich Świętych. Nabożeństwa majowe wolno było odprawiać tylko w niedziele 
i święta. Zakazano odbywania publicznych procesji w święto Bożego Ciała 
(dozwolone tylko w obrębie murów kościelnych). W październiku 1940 roku 
zakazano odprawiania nabożeństw różańcowych, a przed nadchodzącym Bo-
żym Narodzeniem zabroniono roznoszenia po domach opłatków19. Rok póź-
niej Niemcy znieśli w ofi cjalnym kalendarzu święto Trzech Króli, a wkrótce 
zakazano także sypania głów popiołem w środę popielcową20. Ograniczenia te 
Niemcy tłumaczyli przewrotnie troską o polskich katolików i „brakiem cza-
su” po ich stronie na poświęcanie się życiu religijnemu, co było wynikiem 
zaangażowania ludności polskiej w prace przymusowe na rzecz niemieckiego 
okupanta. Z podobnych przyczyn – „braku czasu” – przed Wielkanocą w 1941 
roku zakazano świętowania Wielkiego Tygodnia. Wierni mogli udać się do ko-
ścioła Matki Boskiej Bolesnej dopiero w Wielką Sobotę, i to tylko w wybra-
nych godzinach. W tym samym roku zakazano parafi anom łazarskim klękania 
i modlenia się przed Grotą Matki Bożej21.

Już z końcem 1940 roku administracja tzw. Kraju Warty podjęła działa-
nia na rzecz trwałego rozdzielenia katolików polskich i niemieckich. Z dniem 
9 grudnia 1940 roku zakazano Niemcom uczestnictwa w mszach dla katolików 
polskich, a polskim duchownym udzielania sakramentów wiernym pochodze-
nia niemieckiego. Wkrótce wprowadzono dodatkowe restrykcje, uniemożli-
wiające np. polskim ministrantom udział w uroczystościach pogrzebowych 
Niemców22. Wszystkie te działania podyktowane były chęcią ostatecznego 
rozbicia jedności Kościoła katolickiego na ziemiach okupowanych i zerwania 
kontaktu ze Stolicą Apostolską. Temu służyło zaprowadzenie różnic między 
nielicznym duchowieństwem polskiego pochodzenia i księżmi-Niemcami. Ist-
nienie obok siebie różnych grup duchownych i wiernych, a nawet placówek 
duszpasterskich pierwszej (niemieckiej) i drugiej (polskiej) kategorii w spo-

18 AP MBB, Kronika parafi i MB Bolesnej 1896-1958, cz. II (Suplement), karta „1939 rok”.
19 Tamże, karta „1940 rok”, s. 1-6.
20 Tamże, karta „1941 rok”, s. 1-3.
21 Tamże.
22 Ł. Jastrząb, Życie religijne w Poznaniu, cz. I, s. 44.
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sób oczywisty przeczyło braterstwu religijnemu. Parafi a Matki Boskiej Bo-
lesnej uzyskała status tzw. kościoła polskiego 22 czerwca 1941 roku. Data 
nie była nieprzypadkowa, gdyż tego samego dnia Niemcy dokonali agresji na 
Związek Radziecki. W żaden sposób nie wpłynęło to na polepszenie stosunku 
okupanta do ludności polskiej. Stało się wprost odwrotnie – restrykcje narasta-
ły. Pod pretekstem ochrony ludności Poznania przed skutkami nalotów bom-
bowych Niemcy zakazali otwierania kościołów w dzień po ogłoszeniu alarmu 
przeciwlotniczego. Oznaczało to wprowadzenie administracyjnego zakazu od-
prawiania mszy niedzielnych23. Agresja na Związek Radziecki spowodowała 
konieczność zwiększenia wysiłku wojennego, co dla ludności polskiej w tzw. 
Kraju Warty oznaczało podniesienie norm pracy. Posłużyło to Niemcom do 
wprowadzenia dalszych ograniczeń życia religijnego, wynikających z „braku 
czasu”. Z dniem 21 września 1941 roku zabroniono parafi i łazarskiej organi-
zowania odpustu na święto Matki Boskiej Bolesnej (proboszczowi pozwolono 
odprawić sumę, ale zakazano nawet skromnej procesji wewnątrz kościoła)24, 
od 12 października 1941 roku z powodu „braku czasu” zakazano głoszenia 
kazań w trakcie mszy, zaś 19 października 1941 roku zabroniono księżom od-
wiedzania chorych w domach. Jak już wspomniano, w tym samym roku znie-
siono święto Wszystkich Świętych, co zapobiegać miało „zbiegowiskom” na 
cmentarzach. Zakazano wiernym udziału w uroczystościach Dnia Zaduszne-
go („zbiegowisko”), do końca roku zniesiono święto Niepokalanego Poczęcia 
NMP, a także – zgodnie z rasistowską zasadą darwinizmu społecznego – za-
broniono katolikom wspierania potrzebujących25. 

Sukcesy odnoszone w wojnie ze Związkiem Radzieckim zachęciły Niem-
cy do dalszego ograniczenia swobód religijnych Polaków i wprowadzenia 
kolejnych restrykcji. Cenzurą objęto śpiew kościelny, zakazując intonowania 
w trakcie mszy „nieprawomyślnej” pieśni Boże, coś Polskę. Zgodnie z posta-
nowieniem administracji niemieckiej wyznaczono parafi i łazarskiej tygodnio-
wy termin (14-21 X 1941) na oddanie przez wiernych śpiewników zawiera-
jących słowa tej pieśni. Odtąd posiadanie śpiewników ze słowami Boże, coś 
Polskę oznaczało ryzyko poważnych konsekwencji26.

Życie łazarskiej wspólnoty parafi alnej zostało ograniczone do minimum. 
Wiele zakazów i ograniczeń Niemcy wydali celowo, aby uniemożliwić wier-
nym kontakt z duchowieństwem i ograniczyć udział w liturgii. Ciągłe zmiany 
wprowadzane przez Niemcy utrudniały proboszczowi Józefowi Gorgolew-
skiemu, a później administratorom Alfonsowi Jankowskiemu i Marianowi 
Frankiewiczowi, zarządzanie rozległą parafi ą. Biuro parafi alne mogło być 

23 AP MBB, Kronika parafi i MB Bolesnej 1896-1958, cz. II (Suplement), karta „1941 rok”, s. 1-3.
24 Tamże, s. 5.
25 Tamże, s. 7.
26 Tamże, s. 5.
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czynne tylko godzinę tygodniowo, w niedzielę (w godzinach 11-12), co 
w sposób oczywisty uniemożliwiało załatwienie spraw interesantów. W poło-
wie 1941 roku Niemcy dopuścili możliwość pracy biura parafi alnego także 
w środy, ale w późnych godzinach popołudniowych. Decyzja ta tylko pozornie 
sprzyjała katolikom, gdyż w dni powszednie Polacy uczestniczyli w pracy na 
rzecz okupanta, a ponadto wielu nie miało odwagi ryzykować późnego po-
wrotu do domu i groźby aresztowania podczas godziny policyjnej. Drastycz-
ne ograniczenie możliwości korzystania z biura parafi alnego było nadzwyczaj 
niekorzystne, chociażby dla narzeczonych, zobowiązanych do udziału w na-
ukach przedmałżeńskich i dopełnienia formalności. Ze względów bezpieczeń-
stwa już od 1939 roku biuro parafi alne zaprzestało publikowania informacji na 
parafi alnej tablicy ogłoszeniowej (zgony, śluby, przygotowania do sakramen-
tów), co zubożyło życie wewnętrzne łazarskiej parafi i27. 

Poważnym i uciążliwym ograniczeniem było zmniejszenie czasu na udzie-
lanie wiernym sakramentu pokuty. Do wiosny 1940 roku księża spowiadali 
w niedziele w godzinach 7-9, ale 4 marca 1940 roku Niemcy nakazali otwie-
ranie kościoła nie wcześniej niż o godzinie 8 (od XI 1940 dopiero od godziny 
8.30), co ograniczyło wiernym możliwość wyspowiadania się. W październi-
ku 1940 roku Niemcy wyrazili zgodę na udzielanie sakramentu pokuty także 
w soboty (do godziny 19), ale mimo próśb odmówiono zgody na odprawienie 
dodatkowych nabożeństw w Boże Narodzenie28. We wprowadzanych zmia-
nach widoczna była zła wola okupanta. Od stycznia do sierpnia 1940 roku 
duchowieństwo na Łazarzu zmuszone było przynajmniej trzykrotnie zmienić 
porządek nabożeństw w kościele. Informacje o tym nie zawsze docierały do 
wiernych na czas, co skutecznie wykluczało możliwość udziału w liturgii.

Kościół łazarski, choć duży, nie był w stanie pomieścić wiernych z po-
łowy miasta i jego najbliższych okolic. Zakaz „zbiegowisk” pod kościołem 
w trakcie nabożeństw oraz obowiązek gromadzenia się w środku świątyni od 
początku był niemożliwy do spełnienia mimo ofi arności kościelnego (Józefa 
Rolnika) i marszałków parafi alnych, starających się wprowadzić do kościoła 
przybyłych na nabożeństwo wiernych. Jesienią 1940 roku księża musieli przy-
pomnieć parafi anom o obowiązującym zakazie przebywania przed kościołem 
(apele te ponawiano wielokrotnie do 1943 roku). Zabiegano także, aby wierni 
nie pozostawali na kolejnej mszy św., co umożliwiało udział w Eucharystii 
innym parafi anom29.

Wraz z rosnącymi trudnościami na frontach II wojny światowej po stro-
nie Niemców dało się zauważyć dążenie do zmniejszenia restrykcji wobec 

27 Tamże, karta „1940 rok”, s. 1-6; karta „1941 rok”, s. 4. 
28 Tamże, karta „1940 rok”, s. 1-6.
29 Tamże, karta „1940 rok”, s. 4; karta „1943 rok”, s. 1.
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Polaków, lecz mimo to 23 marca 1942 roku skonfi skowano parafi i wszystkie 
dzwony, przeznaczając je na cele niemieckiego wysiłku wojennego. Miesiąc 
po zdemontowaniu ich z wieży kościelnej dzwony wywieziono z parafi i30. 
W tym samym roku dało o sobie znać rosnące zagrożenie dla miasta ze strony 
alianckiego lotnictwa. Utrzymano w mocy wcześniejszy zakaz o odprawianiu 
mszy w dzień po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego. Władze nakazały pa-
rafi i wymianę bocznych drzwi wejściowych do kościoła na szersze, aby umoż-
liwić ucieczkę wiernym w razie nalotu. Parafi a zastosowała się do polecenia 
niemieckiego, wymieniając główne drzwi wejściowe w 1942 roku i boczne 
rok później (były to pierwsze od 1939 roku inwestycje w budynku kościoła; 
rok wcześniej przeprowadzono remont zegara na wieży kościelnej). Ponadto 
do końca pierwszego kwartału 1942 roku władze okupacyjne nakazały parafi i 
utworzenie formacji przeciwpożarowej (złożonej ze 120 mężczyzn) i ewaku-
acyjnej (60 kobiet). Powołano je do końca kwietnia 1942 roku. W ślad za tym 
nakazano obu formacjom prowadzenie stałych ćwiczeń z zakresu ewakuacji 
ludzi (ćwiczenia prowadzono od 1943). Jednocześnie Niemcy wydali nowe 
zarządzenia na wypadek ataku lotniczego na Poznań31. 

Wprawdzie niemieckie zarządzenia o obronie przeciwlotniczej brzmiały 
groźnie, ale poznaniacy nie traktowali ich poważnie. Front wciąż znajdował 
się daleko, choć wiedziano o niemieckich porażkach. Wciąż większy lęk bu-
dziła obecność Niemców na ulicach miasta niż trudna do wyobrażenia groźba 
bombardowania Poznania przez sojuszników z zachodu. Wprawdzie pierwszy 
nalot na miasto miał miejsce już 8/9 maja 1941 roku, ale nie zapisał się on 
trwale w pamięci polskich mieszkańców Poznania m.in. dlatego, że jego ofi a-
rami byli głównie Niemcy, mieszkający w kamienicach przy ulicy Śniadec-
kich32. Dopiero duży nalot na miasto, przeprowadzony 9 kwietnia 1944 roku 
przez brytyjskie i amerykańskie lotnictwo, unaoczniło Polakom grozę bombar-
dowań lotniczych. Celem nalotu stał się teren Pewuki, gdzie Niemcy zlokali-
zowali zakłady produkcyjne Focke-Wulfa, fabryka amunicji na Dębcu i Dwo-
rzec Główny. Zniszczenia dotknęły również zabudowania cywilne w centrum 
i na obrzeżach miasta. Śmierć pod gruzami poniosły 82 osoby, w tym 47 Po-
laków, ponadto w wyniku ataku na dworzec kolejowy zginęło 150 żołnierzy 

30 AP MBB, M. Frankiewicz, Wspomnienia z lat okupacji, s. 18.
31 AP MBB, Kronika parafi i MB Bolesnej 1896-1958, cz. II (Suplement), karta „1942 rok”, 

s. 1-2. – Wspomniane ograniczenia nakazywały wiernym pozostanie w kościele Matki Boskiej 
Bolesnej, o ile nie zdążyli oni opuścić świątyni przed rozpoczęciem nalotu. Ponadto zakazano 
odprawiania pierwszej mszy porannej w dzień po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego, o ile jego 
odwołanie nastąpiło po północy. Patrz także: AP MBB, Kronika parafi i MB Bolesnej 1896-1958, 
cz. II (Suplement), karta „1944 rok”, s. 1.

32 Zbombardowanie Poznania w 1941 roku było najprawdopodobniej efektem błędu pilota 
brytyjskiego, który w trakcie lotu nad inny obiekt w Niemczech oderwał się od swojej eskadry 
i pomylił kierunki, przypadkowo znajdując się nad Poznaniem.
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niemieckich. Kolejny nalot miał miejsce 29 maja 1944 roku. Jego celem były 
ponownie zakłady Focke-Wulfa na terenie Pewuki oraz w Krzesinach, a tak-
że zakład produkcyjny niemieckiej fi rmy Telefunken przy ulicy Śniadeckich. 
Ofi arami nalotu padło 41 osób, w tym 25 Polaków33. Wkrótce po pierwszym 
bombardowaniu władze niemieckie zgodziły się na zorganizowanie uroczy-
stego pogrzebu polskim ofi arom bombardowań. W nabożeństwie uczestniczył 
internowany w parafi i biskup Walenty Dymek. Mimo nacisków ze strony oku-
panta biskup odmówił zgody na propagandowe wykorzystanie jego udziału 
w pogrzebie34.

Wydarzenia na frontach II wojny światowej w 1943 roku sprawiły, że wier-
ni z łazarskiej parafi i z coraz większą śmiałością manifestowali swoje przy-
wiązanie do wiary. Przepis dotyczący zakazu gromadzenia się przed kościo-
łem w trakcie nabożeństw nie był respektowany, czego dowodzi konieczność 
wielokrotnego powtarzania go z ambony przez duchowych. Odwaga Polaków, 
a jednocześnie postępujące osłabienie III Rzeszy sprawiły, że urzędowe wy-
tyczne oraz nakazy wobec wiernych z parafi i były coraz bardziej grotesko-
we. W 1943 roku administracja okupacyjna krytykowała członków łazarskiej 
wspólnoty kościelnej za rzekome zanieczyszczanie ulicy Głogowskiej, rozrzu-
canie papierków i biletów tramwajowych. Zarzucono także wiernym, że uda-
jąc się grupowo do kościoła, hamują ruch tramwajów35. 

Nadzieje, jakie wiązano z rychłym zakończeniem II wojny światowej, 
uwidoczniły się w rosnącej pobożności i dużej frekwencji w nabożeństwach 
(co można też wiązać z obecnością w parafi i od 1943 roku biskupa Walen-
tego Dymka). Przejawem „nadziei” była też popularność listownego „łań-
cuszka szczęścia”, która ujawniła się jesienią 1943 roku, gdy rozpowszech-
niło się w parafi i wzajemnie wysyłanie sobie listów. Zawierały one polecenie 
wielokrotnego przepisania listu i rozesłania znajomym pod groźbą życiowego 
nieszczęścia. Autor i adresat listu musieli ponadto wypełnić pewne zalecenia. 
Przeciw dalszemu szerzeniu „zabobonnego łańcuszka” wystąpił ks. Marian 
Frankiewicz i pozostali duchowni, uspokajając parafi an oraz zachęcając ich do 
pobożnego wysiłku i dobrych uczynków. Przyniosło to zamierzony efekt, gdyż 
rok później listowny „łańcuszek szczęścia” wygasł. Niestety, trudne czasy 
wojny i problemy z nabyciem podstawowych dóbr pobudziły niektórych ludzi 

33 B. Rudawski, Alianckie naloty na Poznań, „Z Archiwum Instytutu Zachodniego”, nr 2, 2016: 
http://www.iz.poznan.pl/plik,pobierz,1276,f1fc479f4ebf92e52d4fd4d4332953df/nr%202%20-%20
2016%20-%20Z%20Archiwum%20Instytutu%20Zachodniego.pdf [dostęp: 20.06.2017].

34 L. Wilczyński, Ksiądz arcybiskup Walenty Dymek. Efekty inwigilacji, [w:] Ksiądz Arcybiskup 
Walenty Dymek, Metropolita Poznański (1888-1956), red. L. Wilczyński, Poznań 2010, s. 177- 
-202; K. Białecki, Pod czujnym okiem bezpieki. Arcybiskup Walenty Dymek w materiałach WUBP 
w Poznaniu, [w:] Ksiądz Arcybiskup Walenty Dymek, Metropolita Poznański (1888-1956), red. 
L. Wilczyński, Poznań 2010, s. 203-234.

35 AP MBB, Kronika parafi i MB Bolesnej 1896-1958, cz. II (Suplement), karta „1943 rok”, s. 1.
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do kradzieży. Niecny proceder wzmógł się w 1943 roku, kiedy wielu parafi an 
uczestniczących w niedzielnych nabożeństwach padło ofi arą kieszonkowców. 
Szczególnie dotkliwe były przypadki kradzieży kartek żywnościowych. Kra-
dzieże w kościele, wśród rozmodlonych parafi an, spowodowały szczególne 
oburzenie. Sprawców nie udało się ująć, księża zaś apelowali o większą uwa-
gę, a przede wszystkim o pozostawianie w domu kosztowności36.

Mimo okupacyjnego rygoru prawnego i licznych utrudnień nie zaniedby-
wano życia sakramentalnego wiernych. Posługujący w parafi i księża z trudem 
zaspokajali potrzeby duchowe parafi an. Jak wspomniano wcześniej, przeszko-
dą w duszpasterstwie był też ograniczony czas pracy biura parafi alnego, co 
szczególnie utrudniało narzeczonym załatwienie wszystkich formalności. Dla 
zapewnienia bezpieczeństwa wiernym zaprzestano prowadzenia tablicy z in-
formacjami parafi alnymi. Uroczystości ślubne odbywały się przy ograniczonej 
liczbie wiernych (tylko członkowie najbliższej rodziny). Znacznie trudniejsze 
było zorganizowanie Pierwszej Komunii Świętej dzieci. 

Dla bezpieczeństwa nie informowano ogółu parafi an o dacie Komunii, choć 
wyjątkowo dużą frekwencję dzieci w nabożeństwach niedzielnych trudno było 
ukryć. Po raz pierwszy w warunkach okupacyjnych Pierwszej Komunii udzie-
lono dzieciom 28 lutego 1940 roku (msza o godz. 9). Wobec zamknięcia przez 
Niemców kościoła św. Michała 31 marca 1940 roku Pierwszej Komunii udzie-
lono dzieciom z tej parafi i. Wbrew tradycji dzieci nie podchodziły do ołtarza 
w grupie, ale indywidualnie wraz z pozostałymi wiernymi37. Wobec zamknię-
cia kościoła Świętego Krzyża na Górczynie rok później Pierwszej Komunii 
udzielono w tutejszej parafi i aż trzykrotnie (20 IV, 18 VII i 20 XII)38. Co naj-
mniej trzykrotnie udzielono Pierwszej Komunii dzieciom w 1942 roku (13 VI, 
2 X, 14 XI). Prawdopodobnie ceremonia miała miejsce także 21 października 
(źródła parafi alne są w tej sprawie nieprecyzyjne)39. W 1943 roku uroczystość 
Pierwszej Komunii zorganizowano w parafi i pięciokrotnie: 8 i 16 V, 23 X oraz 
13 XI (chłopcy) i 20 XI (dziewczęta). Bombardowanie Poznania w kwietniu 
i maju 1944 roku spowodowało zmianę terminu: chłopcy i dziewczęta przystą-
piły do Stołu Pańskiego 1 lipca, a następnie 11 listopada (chłopcy), 18 listopa-
da (dziewczęta) oraz 25 listopada (wszystkie dzieci)40.

Znacznemu ograniczeniu uległ ceremoniał pogrzebowy. W latach 1939-
-1941 był on objęty niemieckimi restrykcjami w niewielkim stopniu, choć 

36 Tamże, s. 4.
37 Tamże, karta „1942 rok”, s. 2.
38 W uroczystościach z 20 kwietnia 1941 roku uczestniczyło 74 chłopców i 40 dziewcząt. 

Frekwencja podczas dwóch następnych uroczystości nie jest znana. Patrz: AP MBB, Kronika parafi i 
MB Bolesnej 1896-1958, cz. II (Suplement), karta „1941 rok”, s. 5.

39 Tamże, karta „1942 rok”, s. 5.
40 Tamże, karta „1944 rok”, s. 3-4.
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udział większej liczby osób w pogrzebach („zbiegowisko”) hitlerowcy przyj-
mowali z niechęcią. Nabożeństwa pogrzebowe były jedynymi, jakie wolno 
było odprawiać w dni powszechnie. Dopiero z początkiem 1941 roku Niemcy 
ograniczyli liczbę osób uprawnionych do uczestnictwa w pogrzebie do najbliż-
szej rodziny, nakazując przy tym, aby uroczystość celebrować przy drzwiach 
zamkniętych kościoła. W drugiej połowie 1941 roku Niemcy zakazali także 
udziału osób spoza kręgu rodzinnego w pochówku na Cmentarzu Górczyń-
skim41.

Cmentarz należący do parafi i został przejęty przez administrację okupa-
cyjną w 1941 roku. W ten sposób parafi ę pozbawiono wpływów z opłat dzier-
żawnych, wierni zaś zmuszeni zostali do wypełniania dokumentacji urzędowej 
pod groźbą likwidacji grobowca rodzinnego. Pozbawienie parafi i dochodów 
z dzierżaw cmentarnych nie było jedyną metodą fi nansowego niszczenia ła-
zarskiej wspólnoty. W sposób nieoczekiwany hitlerowcy zabronili z dniem 
1 kwietnia 1941 roku zbierania ofi ar na tacę (ostatnie ofi ary zebrano legalnie 
podczas mszy 23 i 30 III 1941). Wkrótce nakazano także usunięcie skarbon 
kościelnych lub zaspawanie otworów wrzutowych. Brak możliwości utrzyma-
nia się z dobrowolnych ofi ar stanowił poważne zagrożenie dla dalszego funk-
cjonowania parafi i na Łazarzu. Odpowiedzią księdza administratora Alfonsa 
Jankowskiego było przywrócenie taks parafi alnych za dzierżawę ławek ko-
ścielnych42. Działania księdza administratora spotkały się z pełnym zrozumie-
niem ze strony parafi an, którzy zresztą od pierwszych chwil okupacji ofi arnie 
wspierali parafi ę materialnie. 

Podkreślić należy wyjątkowy wkład ks. Alfonsa Jankowskiego – po aresz-
towaniu proboszcza Józefa Gorgolewskiego (1940) faktycznego zarządcy 
parafi i Matki Boskiej Bolesnej – w stworzenie podziemnego systemu dobro-
czynnego i utworzenie zaplecza fi nansowego parafi i w warunkach okupacyj-
nej rzeczywistości. Ciesząc się dużym uznaniem i zaufaniem ze strony para-
fi an, utworzył on – mimo zakazów – sprawny system pozyskiwania fi nansów 
dla dzieł dobroczynnych. Z przyczyn oczywistych (prowadzenie ksiąg para-
fi alnych w ograniczonym zakresie z pominięciem personaliów ofi arodawców) 
trudno ustalić skalę wysiłków charytatywnych wiernych łazarskich, ale ze spi-
sanych po II wojnie światowej wspomnień ks. Wacława Jesse wiadomo, że 
„parafi a łazarska w czasie okupacji miała wielkie dochody, gdyż ludzie nie 
żałowali ofi ar”. W system ten zaangażowani byli wszyscy księża mieszka-
jący na probostwie oraz współpracujący na jej rzecz w podziemiu. W dzie-
ło dobroczynne zaangażowane były też siostry zakonne wspierające parafi ę. 
Pozyskiwane dobra – materialne i pieniężne – szybko dystrybuowano wśród 

41 Tamże, s. 1-5.
42 Tamże, s. 2, 4.
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mieszkańców Poznania, wysyłano potrzebującym w Generalnym Gubernator-
stwie oraz w niemieckich obozach pracy. Chęć pomocy bliźniemu była wśród 
parafi an tak wielka, że przed 1943 rokiem wielokrotnie dochodziło do spon-
tanicznych i organizowanych oddolnie zbiórek na rzecz potrzebujących. Ini-
cjatywom tym nie towarzyszył właściwy poziom dyskrecji. Aby nie narażać 
wiernych na ryzyko niemieckich represji, administrator Alfons Jankowski za-
apelował o zaprzestanie podobnych praktyk43.

Trudno dokładnie ustalić liczbę księży, którzy w czasie okupacji niemiec-
kiej sprawowali posługę kapłańską w parafi i Matki Boskiej Bolesnej, choć 
niepotwierdzone źródła parafi alne mówią, że nawet o 40 duchownych w latach 
1939-194544. Spośród przedwojennej obsady duszpasterskiej był wikariusz 
Edmund Lorkiewicz (1907-1981), którego aresztowano 12 grudnia 1939 roku 
i osadzono w Kazimierzu Biskupim. Uzyskał zwolnienie z obozu i 5 czerw-
ca 1940 roku udał się do Generalnego Gubernatorstwa, skąd powrócił do ar-
chidiecezji poznańskiej dopiero po jej wyzwoleniu w 1945 roku45. Tragiczny 
los spotkał proboszcza Józefa Gorgolewskiego (1889-1942). Aresztowano go 
20 kwietnia 1940 roku i trzykrotnie przewożono do obozów koncentracyjnych 
(Dachau, następnie Gusen i ponownie Dachau). Zmarł w 1942 roku (data jego 
śmierci i okoliczności nie są do końca znane)46. Wikariusz Roman Hildebrand 
(1908-1972) został aresztowany 15 sierpnia 1940 roku i osadzony początkowo 
w poznańskim Forcie VII, następnie w Buchenwaldzie i Dachau, gdzie pod-
dawano go m.in. eksperymentom pseudomedycznym. Doczekał wyzwolenia 
obozu, a po powrocie do archidiecezji został proboszczem parafi i w Mosinie47. 
Od chwili aresztowania ostatniego z wymienionych duchownych obowiązki 
kapłańskie sprawowali w parafi i ofi cjalnie już tylko administrator Alfons Jan-
kowski i wikariusz Marian Frankiewicz. 

Ksiądz Alfons Jankowski (1907-1943) cieszył się dużym uznaniem i sza-
cunkiem wiernych. Sprawnie zorganizował opiekę duszpasterską nad większą 
częścią miasta, która podlegała wówczas parafi i na Łazarzu. Zawsze z uwa-

43 W. Jesse, Wspomnienia pośmiertne. Ksiądz Alfons Jankowski. Jednodniówka, Poznań 1948, 
s. 14-15.

44 Ł. Jastrząb, Życie religijne w Poznaniu podczas okupacji niemieckiej (1939-1945). 
Część II, „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne”, t. XXV, 2016, s. 51.

45 M. Banaszak, Edmund Lorkiewicz (1907-1981), [w:] Duchowieństwo archidiecezji 
poznańskiej. Kapłani zmarli w latach 1946-2014, red. L. Wilczyński, Poznań 2014, s. 555-557.

46 J. Kozłowski, Józef Gorgolewski (1889-1942), [w:] Księża społecznicy w Wielkopolsce 
1894-1919, t. I, red. M. Banaszak, Gniezno 1992, s. 232-233.

47 W. Joachimczak, Roman Hildebrandt (1908-1972), [w:] Duchowieństwo archidiecezji 
poznańskiej. Kapłani zmarli w latach 1946-2014, red. L. Wilczyński, Poznań 2014, s. 306-307; E. Majka, 
Pracowali w tej parafi i…, „Wiadomości Parafi alne Parafi i Mosińskiej”, nr 146, 2013, s. 1; K. Śmigiel, 
Losy Kościoła katolickiego w okupowanym Poznaniu, KMP, nr 3, 2009, wydanie internetowe: 
https://wbc.macbre.net/document/6909/losy-kosciola-katolickiego-w-okupowanym-poz
naniu-ks-kazimierz-smigiel.html [dostęp: 21.06.2017].
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gą słuchał rozmówców, daleki od uprzedzeń, słynący z dowcipu i humoru, 
którymi rozładowywał złe emocje szczególnie po 1939 roku48. Wiadomo, że 
zaangażowany był w działalność podziemia. Służył w Armii Krajowej jako 
kapelan obwodu Poznań-Łazarz49. Ten fakt, podobnie jak niestosownie się 
do niemieckich zarządzeń (udzielenie ślubu mimo braku zgody administracji 
niemieckiej), a także utrzymywanie kontaktu z Polakami w Generalnej Gu-
berni spowodowały, że został aresztowany przez Gestapo 29 października 
1943 roku. Osadzono go w Forcie VII, gdzie był przesłuchiwany i poddawany 
okrutnym torturom. Zmarł zamęczony 17 listopada 1943 roku50. 

Wraz ze śmiercią ks. Alfonsa Jankowskiego obowiązki administrato-
ra przejął ks. Marian Frankiewicz (1907-1986). W chwili wybuchu II wojny 
sprawował obowiązki kapelana Polskiego Czerwonego Krzyża. Udał się pie-
szo wraz z grupą uciekinierów do Warszawy, ale szybkie zajęcie Wielkopolski 
przez Niemców odcięło drogę ucieczki do stolicy. Spod wielkopolskiej Słupcy 
– ponownie pieszo – wrócił do Poznania, udając się do matki, mieszkającej 
przy ulicy Małeckiego. Niezwłocznie zgłosił się z pomocą w rodzinnej para-
fi i Matki Boskiej Bolesnej. Mianowany wikariuszem substytutem podjął obo-
wiązki duszpasterskie, szybko zyskując sympatię i zaufanie parafi an. Mimo 
krótkiego stażu kapłańskiego (święcenia 14 VI 1930) umiejętnie radził sobie 
z kierowaniem rozległą parafi ą łazarską w warunkach okupacji. Z pewnością 
nie bez znaczenia była pomoc i wsparcie ze strony przebywającego od stycz-
nia 1943 roku w areszcie domowym biskupa Walentego Dymka. Brak infor-
macji świadczących o zaangażowaniu ks. Mariana Frankiewicza w działal-
ność podziemną, ale już sama znajomość z ks. Alfonsem Jankowskim czyniła 
zeń podejrzanego w oczach Niemców. Z tego też powodu był wielokrotnie 
wzywany na Gestapo. Główny zarzut, który mu stawiano, polegał na słucha-
niu spowiedzi poza wyznaczonym przez Niemców czasem. Jego sprawa trafi ła 
aż do Berlina, ale na szczęście część archiwum niemieckiej policji politycz-
nej została zniszczona w wyniku bombardowań stolicy III Rzeszy. Dochodze-
nie przeciwko niemu z czasem zawieszono51. Ksiądz Marian Frankiewicz – 
jako jedyny z posługujących w czasie okupacji – pozostał w parafi i do końca 
II wojny światowej. Po jej zakończeniu był proboszczem parafi i do 1982 roku.

Warunki życia okupacyjnego przyczyniły się do umocnienia więzi mię-
dzy mieszkańcami probostwa łazarskiego. Pierwsze piętro budynku zajmował 

48 W. Jesse, Wspomnienia pośmiertne, s. 3-7.
49 J. Piętka, Alfons Jankowski (1907-1943), http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main.

php?akcja=opis&id=1530 [dostęp: 22.06.2017].
50 AP MBB, Kronika parafi i MB Bolesnej 1896-1958, cz. II (Suplement), Nekrolog księdza 

Alfonsa Jankowskiego.
51 AP MBB, Materiały do Kroniki. Teczka I. Ankieta dotycząca losów duchowieństwa, ankieta 
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proboszcz Józef Gorgolewski. Na drugim piętrze mieli skromne mieszkania 
ks. Alfons Jankowski i pozostali duchowni. Wikariusz Marian Frankiewicz 
mieszkał z matką przy ulicy Małeckiego. W budynku mieszkali także: Kata-
rzyna Horowska (gospodyni) i Józef Rolnik (kościelny). Sytuacja ta zaczęła 
się zmieniać wraz z aresztowaniami domowników. Po aresztowaniu przez Ge-
stapo proboszcza Józefa Gorgolewskiego (24 IV 1940) opiekę nad jego miesz-
kaniem przejął ksiądz administrator Alfons Jankowski. Nie trwało to długo, 
gdyż jeszcze w tym samym roku władze okupacyjne zakwaterowały na probo-
stwie ofi cera Gestapo Franza Wolfa wraz z żoną i dwiema córkami.

Niewiele wiadomo o niechcianym niemieckim lokatorze probostwa łazar-
skiego. Z pewnością był katolikiem, gdyż po jego ucieczce z Poznania w 1945 
roku znaleziono wśród pozostawionych rzeczy pamiątkę Pierwszej Komunii 
jednej z córek. Zajmując mieszkanie po proboszczu, gestapowiec urządził je 
meblami pochodzącym z kradzieży. Na własne potrzeby zarekwirował też 
część mebli parafi alnych. Jego obecność budziła strach. Domagał się uległości 
i okazywania mu szacunku. Rzadko pojawiał się w pozostałych mieszkaniach 
probostwa i w biurze parafi alnym52. Nie było to potrzebne do skutecznego in-
wigilowania domowników, gdyż w ścianach mieszkania zajmowanego przez 
rodzinę Wolfów umieszczono instalację podsłuchową, której istnienie odkryto 
podczas remontu probostwa w 1995 roku53.

Niebezpieczeństwo wynikające z obecności rodziny Wolfów na plebanii 
wzrosło, gdy w styczniu 1943 roku władze okupacyjne zakwaterowały na pro-
bostwie poddanego rygorom aresztu domowego biskupa Walentego Dymka. 
Obecność na Łazarzu jedynego przedstawiciela władz kościelnych archidiece-
zji sprawiła, że probostwo stało się miejscem wizyt ukrywającego się ducho-
wieństwa. Wielokrotnie dochodziło do przypadkowych spotkań księży z ge-
stapowcem Franzem Wolfem lub jego konfi dentami. Przypadki takie opisał 
w swych wspomnieniach ks. Marian Frankiewicz. Proboszcz parafi i w Roż-
nowie, ks. Adam Schmidt, tylko własnemu refl eksowi zawdzięczał uniknięcie 
aresztowania. Spotkany przypadkowo przez gestapowca w biurze parafi alnym 
i spytany o personalia i wykonywany zawód przedstawił się i odparł, że jest 
kelnerem, co uwiarygodniła „prezencja” duchownego. Spostrzegawczości za-
wdzięczał zachowanie wolności poszukiwany przez Niemców ks. Hieronim 
Lewandowski, którego po jednej z wizyt u biskupa Walentego Dymka odpro-
wadzał ulicą Chłodną ks. Marian Frankiewicz. Nagle oczom obu duchownych 
ukazał się idący z naprzeciwka Franz Wolf. Ksiądz Hieronim Lewandowski 
gwałtownie uskoczył w bok, ku jednej z kamienic, kryjąc się na jej podwórzu. 

52 AP MBB, M. Frankiewicz, Wspomnienia z lat okupacji, s. 15-16.
53 Zbiory własne autora, L. Wilczyński, Historia parafi i Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu, 

mps.



162 LESZEK WILCZYŃSKI

Reakcja poszukiwanego przez okupantów kapłana była tak szybka, że ledwo 
spostrzegł ją ks. Marian Frankiewicz, zaś gestapowiec nie zdążył niczego za-
uważyć54. 

Ze względu na obecność niemieckiego funkcjonariusza rozmowy prowa-
dzono między sobą po cichu, a najczęściej poza budynkiem probostwa. Nie 
stanowiło to jednak żadnego zabezpieczenia, gdyż probostwo odwiedzali także 
donosiciele niemieckiej policji. Częstym gościem gestapowca był wspomnia-
ny już konfi dent Faelsch. Ksiądz Marian Frankiewicz wspominał po latach, 
że był świadkiem, jak Faelsch wraz z Franzem Wolfem z trudem przynieśli 
kiedyś na probostwo ciężką skrzynię z różnymi zrabowanymi przedmiotami55. 

Trudno ustalić rolę Franza Wolff a w aresztowaniu ks. Alfonsa Jankow-
skiego, ale jako funkcjonariusz zaangażowany w prześladowanie Kościoła 
katolickiego w tzw. Kraju Warty dysponował rozległą wiedzą o działaniach 
wymierzonych w łazarskiego administratora. Mimo to umożliwił on kościel-
nemu, Józefowi Rolnikowi, dostarczenie aresztowanemu kapłanowi żywności 
i odzieży56. Obecność niemieckiej rodziny na probostwie stanowiła duże za-
grożenie dla wszystkich jego domowników. Nie oznaczało to jednak, by byli 
oni całkowicie bezbronni i bezradni. Inwigilowano rodzinę Wolfów, przeglą-
dając ich rzeczy osobiste, dokumenty i notatki gestapowca, o ile były pozosta-
wione w dostępnym miejscu. Te dyskretne działania prowadziła s. Władysła-
wa Zakrzewicz, szarytka pomagająca przy parafi i.

Z chwilą zamieszkania na probostwie łazarskim biskupa Walentego Dym-
ka życie towarzyskie ożywiło się. Wobec zakazu pojawiania się biskupa w ko-
ściele i uczestnictwa w mszach jedno z pomieszczeń budynku przekształcono 
w jego prywatną kaplicę. Obecność biskupa dodawała otuchy domownikom, 
a plebania stała się miejscem odwiedzanym przez wielu księży. Bez wątpienia 
na probostwie dochodziło do spotkań biskupa pomocniczego z emisariusza-
mi rządu londyńskiego i przedstawicielami metropolity krakowskiego, na ręce 
którego biskup Walenty Dymek wysyłał sprawozdania o sytuacji Kościoła na 
ziemiach wcielonych do III Rzeszy (sprawozdania abp Adam Sapieha przeka-
zywał do Stolicy Apostolskiej). Częstym gościem internowanego biskupa był 
ks. Józef Nowacki, zawsze zagajający spotkania tematem de politicis57.

Osadzony w areszcie domowym na Łazarzu biskup miał zakaz opuszcza-
nia probostwa i uczestnictwa w życiu religijnym parafi i, co często ignorował. 
Widywano go spacerującego ulicami dzielnicy, przez pewien czas udzielał się 
także w życiu łazarskiej wspólnoty kościelnej. Wprawdzie nigdy nie odprawił 

54 Tamże, s. 17.
55 Tamże, s. 15.
56 W. Jesse, Wspomnienia pośmiertne, s. 13.
57 Tamże, s. 16.



 ŻYCIE RELIGIJNE MIESZKAŃCÓW POZNANIA POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ… 163

nabożeństwa, ale wiadomo, że spowiadał wiernych, którzy opowiadali o tym 
wśród krewnych i znajomych. 

Gadulstwo ludzi było poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa wspól-
noty łazarskiej. Wielokrotnie przestrzegał przez tym ks. Alfons Jankowski 
(„Uważajmy na swój język, aby nie mówić tego, czego nie potrzeba. Oblecz-
my się w milczenie, idźmy za cierpiącym Zbawicielem”58). Aby nie prowo-
kować wiernych do plotkowania, biskup Walenty Dymek z czasem zaprzestał 
spowiadania, co skomplikowało i tak niełatwe położenie parafi an59. 

W 1943 roku, wraz z klęską III Rzeszy pod Stalingradem, sytuacja katoli-
ków w Poznaniu zaczęła się nieznacznie poprawiać. Także Polacy wykazywali 
się coraz większą odwagą. W parafi i zaczęto organizować słuchanie spowie-
dzi poza wyznaczonymi przez Niemców godzinami, co czyniono w ukryciu. 
Spowiedzi słuchano w zakrystii, do której kościelny dyskretnie wprowadzał 
grupę kilkudziesięciu osób. Po wysłuchaniu wszystkich i udzieleniu rozgrze-
szenia kościelny wyprowadzał penitentów do świątyni (lub poza kościół) 
w mniejszych grupach, by nie zwracali na siebie uwagi. Innym sposobem było 
zamk nięcie w kościele grupy parafi an – po ostatniej dopuszczalnej danego 
dnia mszy – wyspowiadanie ich i wypuszczenie z kościoła przed godziną poli-
cyjną60. O lekceważeniu nakazów niemieckich świadczyło także powtarzanie 
z ambony zakazu gromadzenia się przed kościołem, co często okazywało się 
bezskuteczne (1943)61. 

Wielkiej dyskrecji i zachowania tajemnicy wymagały starania podejmo-
wane przez parafi ę na rzecz podtrzymania życia kulturalnego, co było przez 
okupanta niemieckiego surowo zakazane. Mimo to w październiku 1939 roku 
reaktywowano chór kościelny, którym przed wybuchem II wojny światowej 
kierował prof. Witalis Dorożała, a organistą był Stanisław Szukalski. W listo-
padzie 1939 roku kierowanie chórem przejął Edward Serwański, absolwent 
poznańskiego Konserwatorium Muzycznego. Wprawdzie administracja nie-
miecka zakazała śpiewu kościelnego, ale w łazarskiej parafi i nie zaniechano 
tradycji pięknej oprawy liturgicznej. Wysiłki parafi an wspierał początkowo 
proboszcz Józef Gorgolewski, a po jego aresztowaniu księża: Alfons Jankow-
ski i Marian Frankiewicz. 

Ze względu na przymus wielogodzinnej pracy i zmęczenie, a także za-
kaz gromadzenia się ludności polskiej występy chóru kościelnego odbywały 
się na ogół bez wcześniejszych prób. Ich zorganizowanie w kościele, a tym 

58 AP MBB, Kronika parafi i MB Bolesnej 1896-1958, cz. II (Suplement), karta „1943 rok”, s. 1.
59 M. Banaszak, Walenty Dymek, [w:] Księża społecznicy w Wielkopolsce 1894-1919, t. I, red. 

M. Banaszak, Gniezno 1992, s. 165.
60 AP MBB, Materiały do Kroniki. Teczka I. Ankieta dotycząca losów duchowieństwa, ankieta 

księdza Mariana Frankiewicza (1974), s. 3.
61 C. Epstein, Wzorcowy nazista, s. 287-290.
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bardziej w domach prywatnych natychmiast zwróciłyby uwagę niemieckiej 
policji i Gestapo, czego starano się unikać. Śpiew chóralny pozbawiony był 
także oprawy muzycznej w wykonaniu orkiestry. Występom towarzyszyły tyl-
ko kościelne organy. W wielkiej tajemnicy przystąpiono zatem do organizacji 
chóralno-orkiestrowego koncertu wielkanocnego w 1940 roku. Trudno ustalić 
szczegóły tego przedsięwzięcia (liczba chórzystów, skład orkiestry), podobnie 
jak przygotowania do zorganizowanego rok później koncertu z okazji Zielo-
nych Świąt. Źródła parafi alne podają, że było to wielkie przeżycie artystycz-
ne dla tłumnie przybyłych wiernych. Wśród słuchaczy szczególnie podniosłe 
emocje wzbudziło donośne Alleluja, a z oczu wielu parafi an ciekły łzy wzru-
szenia i szczęścia62.

Rozbudzone w ten sposób przeżycia artystyczne mieszkańców Łazarza, 
Górczyna oraz innych dzielnic Poznania trudno było zaspokoić. Z zapisów 
parafi alnych wynika, że w 1942 roku po raz kolejny – przy okazji Zielonych 
Świąt – odbył się w kościele występ chóru wraz z orkiestrą. Pięknym, tenoro-
wym głosem zaśpiewał wówczas młody student Konserwatorium poznańskie-
go – Stefan Stuligrosz (1920-2012). 

Wobec wyraźnego przeciwdziałania Niemców, a także coraz większych 
doświadczeń organizacyjnych i rosnącej śmiałości ludności polskiej w 1943 
ro ku postanowiono zorganizować jeszcze większy koncert. Trudno ustalić 
pomysłodawcę inicjatywy, ale wiadomo, że w programie uroczystości znala-
zła się Msza Koronacyjna Wolfganga Amadeusza Mozarta i Kantata zielono-
świątkowa Jana Sebastiana Bacha. Oznaczało to konieczność zorganizowania 
zespołu muzycznego, złożonego z ośmiu skrzypków, po dwóch wiolonczeli-
stów i waltornistów, tyleż samo osób grających na obojach i jednej na kotłach. 
Niezbędne było zaangażowanie organisty (prof. Gertrudy Konatkowskiej). 
Planowano, że zespół muzyczny liczyć będzie razem 16 osób, a w chórze wy-
stąpi 14 śpiewaków. Do przedsięwzięcia należało pozyskać osoby o wysokich 
zdolnościach wokalnych spoza chóru parafi alnego, niezbędne było również 
pozyskanie nut oraz tekstów pieśni63. 

Wielkim orędownikiem zorganizowania koncertu w 1943 roku był Ste-
fan Stuligrosz, który zaoferował swoją pomoc przy kompletowaniu orkiestry 
i chóru. Przygotowanie uroczystości było niezwykle trudne. Wspomniane już 
zapisy nutowe i teksty pieśni dostępne były tylko w księgarniach nur für Deut-
sche („tylko dla Niemców”), a zatem polscy klienci nie mogli ich legalnie na-

62 AP MBB, Materiały do Kroniki. Teczka I, Notatki z rozmowy z dr. Edwardem Serwańskim, 
odbyta w dniach 20 i 23 lipca 1965 roku. Dokument jest kserokopią z zasobów Instytut Zachodniego, 
sygn. DOK III – 132, s. 1-4.

63 Ostatecznie liczba osób uczestniczących w koncercie zielonoświątkowym w 1943 roku 
wyniosła: 16 osób w orkiestrze, 4 solistów wokalnych oraz 30-osobowy zespół Stuligrosza. Tamże, 
s. 5.
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być. Mimo tego niezbędne wydawnictwa pozyskano dzięki pomocy Polaków 
zatrudnionych w księgarniach i składach książek. O wiele bardziej skompli-
kowane było przeprowadzenie prób koncertowych i chóralnych. Zorganizo-
wanie wspólnej, dużej próby całego zespołu wraz z chórem nie było możli-
we. Prowadzono je zatem w większości w sposób cząstkowy w mieszkaniach 
prywatnych, ale wynajęto do tego celu także dom pogrzebowy, znajdujący się 
na zapleczu przedwojennego Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu, przy 
ulicy Święty Marcin 87. W trakcie trwania prób okolice budynku patrolował 
dozorca, którego zadaniem było poinformowanie, czy słyszalna na zewnątrz 
muzyka nie wzbudza zainteresowania. Na szczęście nie było zagrożenia 
i po zakończonej próbie dozorca pomógł muzykom w opuszczeniu budynku 
w mniejszych grupach, by nie zwracali na siebie uwagi. 

Wydawało się, że wszystko udało się utrzymać w tajemnicy. Wierni – 
zgodnie z tradycją poprzednich lat okupacji – przygotowani byli na miłą nie-
spodziankę, ale z pewnością nie w takiej formie. Tymczasem w dniu koncer-
tu na chórze zjawili się wszyscy chórzyści i członkowie orkiestry. Na krótko 
przed rozpoczęciem pierwszej mszy św. na chór wszedł żołnierz Wehrmachtu, 
trzymając w ręce skrzypce. Przedstawił się zebranym jako skrzypek Filhar-
monii Wiedeńskiej. Obecność skrzypka przyjęto z lękiem, spodziewając się, 
że kościół jest otoczony przez wojsko i policję niemiecką, a zgromadzonych 
w świątyni czeka sroga kara ze strony Niemców. Obawy rychło okazały się 
bezzasadne, a żołnierz oświadczył, że chętnie weźmie udział w koncercie, 
którego program jest mu dobrze znany. Aby wzbudzić zaufanie kierującego 
chórem Edwarda Serwańskiego, żołnierz-skrzypek opowiedział po cichu kilka 
dowcipów na temat Adolfa Hitlera, zapewniając też, że nie jest nazistą. Po-
stanowiono zaryzykować i powierzono muzykowi z Wiednia rolę pierwsze-
go skrzypka. Decyzja okazała się wyjątkowo trafna, bo skrzypek był utalen-
towanym muzykiem. Według wspomnień Edwarda Serwańskiego niemiecki 
żołnierz: „okazał się skrzypkiem wręcz znakomitym. Grał po mistrzowsku 
i z pełnym wyczuciem. Ogromnie się bałem, jak wypadnie zharmonizowanie 
całej partii skrzypcowej. Niemiec jednak bardzo rygorystycznie poddawał się 
mojej dyrygenturze”. Nie tylko dyrygent był pod wielkim wrażeniem umie-
jętności Austriaka, ale również prof. Gertruda Konatkowska, która tak bardzo 
wsłuchała się w jego grę, że nieomal spóźniła się z swoim fragmentem orga-
nowym64. 

Koncert wielkanocny 1943 roku zrobił na parafi anach łazarskich wielkie 
wrażenie. Po jego zakończeniu organizatorzy przystąpili do wyjaśniania oko-
liczności pojawienia się żołnierza Wehrmachtu. Co prawda przygotowania ob-
jęte były ścisłą tajemnicą, ale można przypuszczać, że dyskrecji nie dochowali 

64 Tamże, s. 8.
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chórzyści i muzycy zaangażowani w przygotowania. Rychło okazało się to 
fałszywym tropem, gdyż Austriak zakwaterowany był w mieszkaniu polskiej 
rodziny, gdzie poznał Polkę, krewniaczkę członka koncertującego zespołu. 
Wiadomo, że młodzi zakochali się w sobie. Antynazistowska postawa Austria-
ka nie budziła wątpliwości, ale mimo to nie wtajemniczano go w życie łazar-
skiej wspólnoty. Całkiem przypadkowo, z nie dość dyskretnie prowadzonych 
w polskim domu rozmów, Austriak dowiedział się o koncercie i zapragnął 
w nim uczestniczyć. Polska rodzina próbowała odwieść go od karkołomnego 
pomysłu, ale nie przyniosło to skutku, a godzina policyjna uniemożliwiła po-
informowanie o zagrożeniu organizatorów koncertu65. 

Żywy udział wiernych w koncertach oraz ich powodzenie w latach 1940-
-1943 sprawiły, że z podobną inicjatywą wystąpiono także z okazji Zielonych 
Świąt w 1944 roku. Niestety, brak dokładniejszych informacji na temat tego 
koncertu. Można przypuszczać, że ze względu na napiętą sytuację polityczną, 
a przede wszystkim wojskową (gwałtowne zbliżanie się frontu wschodniego 
do granic III Rzeszy) miał on dużo skromniejszy charakter niż w 1943 roku. 

Wyzwolenia spod niemieckiej okupacji oczekiwano w parafi i z wielkim 
niepokojem, ale także z nadzieją. Rosły one stopniowo od 1943 roku, ale do-
piero większe porażki Niemców na wszystkich frontach II wojny światowej 
w 1944 roku sprawiły, że koniec wojny stawał się coraz bliższy. Kończąc ostat-
nie nabożeństwo niedzielne 31 grudnia 1944 roku, ks. Marian Frankiewicz 
udzielił wiernym błogosławieństwa, polecając ich Bożej opatrzności i prosząc 
o gorliwą modlitwę w nadchodzącym roku66. Uczucie zbliżającego się prze-
łomu było na Łazarzu powszechne. Wyczekiwano radzieckiej ofensywy, choć 
słabnąca niemiecka propaganda nadal głosiła wiarę w ostateczne zwycięstwo 
III Rzeszy nad wszystkimi jej wrogami. Spodziewany atak Armii Czerwonej 
nastąpił znad linii Wisły 12 stycznia 1945 roku. Pięć dni później Rosjanie wy-
pędzili z ruin Warszawy ostatnie formacje niemieckie, natomiast 19 stycznia 
1945 roku zajęto Łódź i Kraków. Kolejnym celem wojsk radzieckich stał się 
Poznań, ogłoszony w tym czasie twierdzą. Wprawdzie Niemcy nadal wypo-
wiadali buńczuczne zapowiedzi, że to właśnie u wrót Poznania rozbije się 
radzieckie natarcie, ale nikt w te deklaracje nie wierzył. Dość powszechnie 
obawiano się wybuchu paniki wśród Niemców, która mogłaby sprowokować 
okupantów do ostatnich aktów bestialstwa i ślepego rewanżu. Księża parafi i 
łazarskiej apelowali więc do wiernych przede wszystkim o zachowanie spoko-
ju i powściągliwość. 

Już od drugiej połowy stycznia 1945 roku ulicą Głogowską ciągnęły ku po-
łudniowemu wylotowi z miasta tabory uciekinierów niemieckich ze wschod-

65 Tamże, s. 9.
66 Tamże, s. 5.
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nich obszarów tzw. Kraju Warty i z Generalnego Gubernatorstwa. Dopiero 
w sobotę 20 stycznia 1945 roku gauleiter Arthur Greiser wydał spóźniony 
rozkaz ewakuacji ludności niemieckiej z całego okręgu. Prawdopodobnie tego 
właśnie dnia doszło do masowej ewakuacji niemieckich mieszkańców Łaza-
rza, co w kronice parafi alnej (bez daty dziennej) zapisał ks. Marian Frankie-
wicz. Uciekinierzy do późnego wieczoru, mimo siarczystego mrozu, czekali 
na środku Rynku Łazarskiego na transport. Nazajutrz, w niedzielny poranek 
21 stycznia 1945 roku po Niemcach nie było już śladu, a dzielnica ponownie 
była polska67. 

Nie oznaczało to jednak spokoju ani bezpieczeństwa. Bardzo szybko 
wśród poznaniaków rozpowszechniła się plotka, że Niemcy zamierzają wypę-
dzić z miasta wszystkich jego rdzennych mieszkańców. Z uwagi na los cywil-
nej ludności stolicy okupowanej Polski po powstaniu warszawskim pogłoska 
ta wydawała się całkiem wiarygodna. Mówiono powszechnie o samosądach, 
jakich dopuszczali się rzekomo uciekający Niemcy, o pompowaniu benzyny 
do kamienicznych piwnic, w których chronili się Polacy, i podpalaniu ich. 
Wiadomości te okazały się fałszywe, ale świadczyły o nerwowej atmosferze 
w mieście i strachu wśród mieszkańców. Atmosferę tę starali się uspokajać 
łazarscy duchowni, ale oni również lękali się o przyszłość.

W ostatnich dniach okupacji niemieckiej na probostwie nadal zakwatero-
wany był Franz Wolf z żoną i córkami. Do ostatnich chwil wizyty składali 
mu funkcjonariusze nazistowskiego reżimu i konfi denci Gestapo, powodując 
strach u mieszkańców. Ze względu na wydany rozkaz (prawda, że powszech-
nie ignorowany przez funkcjonariuszy NSDAP) urzędnicy niemieccy mieli 
wyjechać z tzw. Kraj Warty jako ostatni. Dzień przed opuszczeniem probo-
stwa, co nastąpiło najpóźniej 23 stycznia 1945 roku, gestapowiec nakazał jego 
domownikom wydanie zapasów ze spiżarni, po czym zmożony alkoholem po-
szedł spać. Rankiem następnego dnia Franz Wolf rozkazał kościelnemu od-
wieźć się na dworzec kolejowy. Tam Józef Rolnik był świadkiem tego, jak 
w atmosferze paniki i poczucia klęski upadają autorytety. Wpływowy dotąd 
gestapowiec, jak tysiące pozostałych uciekinierów niemieckich z „wzorcowe-
go Gau”, musiał cierpliwie czekać w kolejce do pociągu ewakuacyjnego. 

Wyjazd gestapowca z rodziną był symbolicznym końcem okupacji nie-
mieckiej w łazarskiej parafi i. Nadal oczekiwano przybycia Rosjan, obawiano 
się też zniszczeń spowodowanych oporem niemieckiej załogi miasta. Kronika 
parafi alna potwierdza napiętą atmosferę w parafi i i na probostwie na przeło-
mie stycznia i lutego 1945 roku. Stwierdza ona, że pierwsze odgłosy bliskich 
strzałów artyleryjskich usłyszano w parafi i 22 stycznia 1945 roku. Słychać je 
było od strony Dębca i Górczyna. Dla bezpieczeństwa wszyscy domownicy 

67 AP MBB, M. Frankiewicz, Wspomnienia z lat okupacji, s. 41.
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przenieśli się z parteru i obu pięter do piwnicy, gdzie spędzono następne dnie 
i noce. Nie wiadomo, aby w ostatnią styczniową niedzielę oraz lutowe niedzie-
le odprawiono nabożeństwa, ale z pewnością – pomimo zagrożenia – duszpa-
sterze parafi alni wraz biskupem Walentym Dymkiem utrzymywali stały kon-
takt z duchownymi przebywającymi w ukryciu oraz parafi ami. Emisariuszką 
była w tym czasie s. Władysława Zakrzewicz, która z narażeniem własnego 
zdrowia i życia przemierzała ciemne i opustoszałe ulice miasta, przekazując 
i zbierając wiadomości68. 

W ostatnich dniach stycznia 1945 roku na probostwo przychodzili para-
fi anie poszukujący wsparcia duchowego. Nierzadko nachodzili domowników 
probostwa także niemieccy maruderzy. Tych ostatnich obawiano się najbar-
dziej. Ciekawość budzili natomiast żołnierze radzieckiej forpoczty. Według 
kroniki parafi alnej 27 stycznia 1945 roku od strony Górczyna weszli na Łazarz 
żołnierze regularnych oddziałów Armii Czerwonej. Pojawili się oni również 
na probostwie łazarskim, przynosząc jego mieszkańcom ostateczne wyzwole-
nie spod niemieckiej okupacji. Wkrótce wokół kościoła stanęły radzieckie ko-
lumny zmotoryzowane, tabory konne i oddziały wojskowe, co nie uszło uwa-
dze Niemców, broniących się na Cytadeli. Celem ich artylerii stał się kościół, 
ostrzelany – według kroniki parafi alnej – w ostatnich dniach stycznia 1945 
ro ku. Zapisy w kronice nie stwierdzają co prawda, z której strony kościoła 
spadły pociski, ale można przypuszczać, że uderzyły one na teren po stronie 
ulicy Stablewskiego, powodując znaczne uszkodzenia w nawie południowej 
świątyni (duże odpryski w ścianie, zniszczenie witraży). Zniszczenia nastąpiły 
także w nawie północnej (uszkodzenie gzymsu). Nie wiadomo nic o ofi arach 
śmiertelnych tego ostrzału, choć kronika parafi alna stwierdza straty w taborze 
Armii Czerwonej (kilka koni)69.

Ostrzał kościoła na Łazarzu był sygnałem dla Rosjan, że dalsze stacjono-
wanie w jego okolicy stanowi dla wojsk radzieckich poważne zagrożenie. Ry-
chło podjęto decyzję o wycofaniu jednostek z okolicy świątyni, co być może 
zapobiegło dalszemu ostrzałowi i większym zniszczeniom kościoła. Walki 
o miasto trwały jednak dalej i wkrótce trawniki wokół kościoła zamieniono 
na tymczasowy cmentarz żołnierzy radzieckich. Trudno dokładnie ustalić, ilu 
czerwonoarmistów pochowano wokół kościoła, ale kronika parafi alna stwier-
dza, że mogił „szybko przybywało”. Duchowieństwo zaangażowane było 
również w pogrzeby mieszkańców Łazarza i Górczyna, którzy ponieśli śmierć 
w trakcie walk o Poznań. Archiwum kościelne stwierdza przynajmniej 28 zgo-
nów parafi an pochowanych na Cmentarzu Górczyńskim70. 

68 Tamże.
69 Tamże, s. 44.
70 L. Krajkowski, Zabytkowy cmentarz górczyński parafi i Matki Boskiej w Poznaniu 1910- 

-2010, Poznań 2010, s. 24. – Po zakończeniu działań wojennych w Poznaniu ciała zabitych żołnierzy 
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Wprawdzie ostateczna kapitulacja niemieckiego garnizonu nastąpiła 23 lu-
tego 1945 roku, ale już w z początkiem lutego 1945 roku mieszkający na ła-
zarskim probostwie biskup Walenty Dymek przystąpił do odbudowy struktur 
kościelnych w archidiecezji poznańskiej. Wobec zniszczenia katedry, znacz-
nych szkód w budynkach kurii i w innych zabudowaniach kościelnych na 
Ostrowie Tumskim funkcję administracyjnego centrum pełniła parafi a Matki 
Boskiej Bolesnej i jej zabudowania. To tutaj wikariusz archidiecezji poznań-
skiej spotykał się z duchowieństwem wychodzącym z ukrycia, powierzał księ-
żom administrację oswobodzonych parafi i, jak również reprezentował archi-
diecezję poznańską wobec ofi cerów Armii Czerwonej oraz walczącego u jej 
boku Wojska Polskiego. Kronika parafi alna potwierdza przyjęcie przez bisku-
pa Walentego Dymka „radzieckiego generała” na skromnej, choć uroczystej 
kolacji w lutym 1945 roku. Prowadzący kronikę ks. Marian Frankiewicz nie 
wymienił wprawdzie nazwiska „radzieckiego generała”, nie ma też pewności, 
czy był on rzeczywiście generałem, ale z pewnością parafi a i probostwo były 
w tym czasie ważnym punktem na mapie oswobadzanego Poznania. Wkrótce 
do miasta wkroczyły też jednostki Wojska Polskiego, serdecznie witane przez 
mieszkańców Łazarza. Przy tej okazji ks. Marian Frankiewicz zapisał w kro-
nice parafi alnej spotkanie biskupa Walentego Dymka z generałem Michałem 
Rolą-Żymierskim, choć żadne inne źródła spotkania tego nie potwierdzają71.

W atmosferze radości i patriotycznego uniesienia 11 lutego 1945 roku na 
łazarskim rynku odbyło się uroczyste nabożeństwo polowe w intencji walczą-
cych o wyzwolenie Poznania. Wiadomo, że wojska radzieckie i polskie wysta-
wiły na tę okazję poczty sztandarowe. Mszę odprawił biskup Walenty Dymek, 
kazanie zaś wygłosił ks. Marian Frankiewicz72.

Jeszcze przez wiele tygodni po zakończeniu II wojny światowej parafi a 
Matki Boskiej Bolesnej na Łazarzu pełniła funkcję centrum administracyjnego 
archidiecezji poznańskiej. Do parafi i przybył po powrocie do kraju 20 lipca 
1945 roku arcybiskup poznański i prymas August Hlond. Na probostwie łazar-
skim rozmawiał w gronie najbliższych współpracowników o przyszłości Ko-
ścioła katolickiego Polsce i o jego powojennej organizacji, tutaj też 15 sierp-
nia 1945 roku prymas August Hlond mianował administratorów apostolskich 
prowincji kościelnych na tzw. ziemiach odzyskanych73. 

radzieckich przeniesiono początkowo na cmentarz Górczyński, później zaś dokonano ich ekshumacji 
i przeniesienia do kwater żołnierzy radzieckich na cmentarzu wojskowym przy poznańskiej Cytadeli.

71 AP MBB, M. Frankiewicz, Wspomnienia z lat okupacji, s. 44-45.
72 AP MBB, Kronika parafi i MB Bolesnej 1896-1958, cz. II (Suplement), karta „1945 rok”, 

s. 17. – Kronika parafi alna stwierdza, że wśród uczestników mszy na Rynku Łazarskim 11 lutego 
1945 roku widziano także generała Karola Świerczewskiego.

73 Na probostwie parafi i akty nominacyjne odebrali biskupi: Bolesław Kominek (Opole), 
Andrzej Wronka (Gdańsk), Edmund Nowicki (Gorzów), Teodor Bensch (Warmia) oraz Karol Milik 
(Wrocław). Patrz także: P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 
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Po wojnie parafi a Matki Boskiej Bolesnej doświadczała szykan, jakie wła-
dze komunistycznej Polski stosowały wobec wspólnot kościelnych. Nakłada-
no na nią podatki zwykłe i podatkowe domiary, poddawano licznym kontro-
lom administracyjnym i budowlanym. Nieznacznie zelżały one w latach 70. 
XX wieku, ale wraz z wzrostem oporu społecznego przeciwko władzy komu-
nistycznej w latach 70. XX wieku po objęciu probostwa łazarskiego przez ks. 
Bolesława Exlera (1982-2003) tutejsza parafi a – jak za czasów pruskich – po-
nownie uznana została za wyjątkowo „niepokorną i trudną”, skupiając uwa-
gę władz. Patriotyczne i niepodległościowe manifestacje, jakie trwały na jej 
terenie w latach 80. XX wieku, były często pacyfi kowane i rozpraszane przez 
oddziały milicji oraz ZOMO. 

RELIGIOUS LIFE OF THE INHABITANTS OF POZNAŃ 
UNDER GERMAN OCCUPATION ON THE EXAMPLE 

OF THE PARISH OF OUR LADY OF SORROWS

S u m m a r y

The article presents the religious life of the inhabitants of Poznań in the years 
1939-1945 on the example of the parish of Our Lady of Sorrows in Poznań (Łazarz). 
The moral and civic attitudes of the clergy and the faithful were discussed, their con-
cern for ensuring the minimum of cultural needs, as well as the activities of the under-
ground charitable and educational system in the occupied city. The text also presents 
the activity of the auxiliary bishop in the parish, Walenty Dymek, and the atmosphere 
of the last days of the occupation. The source basis of the article are resources of the 
Archives of the Parish of Our Lady of Sorrows in Poznań, few postwar articles as well 
as studies concerning the occupation and the discussed parish.

Słowa kluczowe: Alfons Jankowski, archidiecezja poznańska, Marian Frankiewicz, 
okupacja hitlerowska, parafi a Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu, Stefan Stu-
ligrosz, Walenty Dymek

Keywords: Alfons Jankowski, Archdiocese of Poznań, Marian Frankiewicz, Nazi 
 occupation, parish of Our Lady of Sorrows in Poznań, Stefan Stuligrosz, Walenty 
Dymek
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Teologiczny

Pobór kleryków do wojska jako forma represji 
władz komunistycznych wobec Kościoła katolickiego. 

Alumni-żołnierze archidiecezji poznańskiej

Półwiecze po zakończeniu II wojny światowej było jednym z najtrudniej-
szych okresów w dziejach Kościoła katolickiego w Polsce. Stanął on wobec 
wielu wyzwań. Jednym z podstawowych zadań była odbudowa struktur or-
ganizacyjnych i administracyjnych, zniszczonych przez niemieckiego i ra-
dzieckiego okupanta. Utrudnieniem procesu odbudowy administracyjnej była 
utrata poważnej części przedwojennego terytorium i „przesunięcie” pojałtań-
skiej Polski na zachód. Kolejnym powojennym zadaniem Kościoła było od-
tworzenie kadr duszpasterskich, zdziesiątkowanych szczególnie w wyniku 
eksterminacyjnej polityki Niemców, trwającej w latach 1939-1945. W skali 
ogólnopolskiej Kościół utracił w trakcie II wojny światowej aż 20% ducho-
wieństwa, lecz straty te nie były równomierne, w niektórych bowiem prowin-
cjach kościelnych w Polsce sięgnęły one nawet 40%1. W ślad za odbudową 
struktur kadrowych ważnym wyzwaniem dla polskiego Kościoła było przy-
wrócenie pełnej posługi duszpasterskiej wśród wiernych, co wobec załama-
nia struktur diecezjalnych, dekanalnych i parafi alnych było szczególnie utrud-
nione w pierwszych latach powojennych. Nie bez znaczenia było odzyskanie 
przedwojennego majątku kościelnego oraz inwentaryzacja poniesionych strat. 
I w tej kwestii straty były nierównomierne. W przypadku archidiecezji po-
znańskiej szkody materialne Kościoła katolickiego były szczególnie dotkliwe, 
gdyż rozbiórce uległo 16 kościołów, trzy doszczętnie spłonęły, zniszczeniu 

1 J. Kłoczowski, L. Müller, J. Skarbek, Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, 
Kraków 1986, s. 357-358; Ł. Kędzierski, Działalność duszpasterska arcybiskupa Walentego Dymka 
(1939-1956), [w:] Ksiądz arcybiskup Walenty Dymek metropolita poznański (1888-1956), red. 
L. Wilczyński, Poznań 2010, s. 71.
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uległo 11 świątyń, zaś 13 innych uległo poważnym uszkodzeniom. Ponadto 
204 kościoły wymagały pilnych remontów w wyniku uszkodzeń oraz zanie-
dbań, jakie powstały w czasie okupacji niemieckiej2. 

Od samego początku nastania ładu komunistycznego w Polsce Kościół 
katolicki traktowany był przez reżim jako najgorszy wróg, dużo groźniejszy 
i bardziej niebezpieczny od słabej opozycji politycznej, którą ostatecznie roz-
prawiono się w 1948 roku. Czerpiąc z doświadczeń katolików i prawosław-
nych w Związku Radzieckim, polscy biskupi mogli spodziewać się najgor-
szego także w Polsce, lecz przez pierwsze powojenne lata komuniści starali 
się stworzyć fałszywe wrażenie współpracy z Kościołem i poszanowania jego 
praw. Już jednak w 1945 roku rząd komunistyczny jednostronnie wypowie-
dział konkordat, co pozbawiło Kościół katolicki w Polsce ochrony prawnej. 

Tymczasem Episkopat Polski podjął starania na rzecz odbudowy Kościo-
ła w powojennej Polsce. W 1945 roku przystąpiono od odtwarzania niezwy-
kle dynamicznie rozwijającej się przed wojną prasy katolickiej. Uruchomio-
no ponownie seminaria duchowne, wspierano rozwój powołań kapłańskich. 
W Wielkopolsce sprzyjała temu istniejąca przed 1939 roku tradycja niższych 
seminariów duchownych funkcjonujących w Poznaniu, Gnieźnie, Ostrowie 
Wielkopolskim, Śremie, Trzemesznie i Wągrowcu3. Ponadto w Poznaniu, sta-
raniem biskupa pomocniczego Walentego Dymka, przystąpiono do odbudowy 
Wyższego Seminarium Duchownego. Dzięki ofi arności diecezjan i ich bez-
pośredniemu zaangażowaniu udało się odbudować zniszczone zabudowania 
seminaryjne i 25 listopada 1946 roku zainaugurowano pierwszy powojenny 
rok akademicki4. Odbudowywano także istniejące przed 1939 roku organiza-
cje katolickie, szczególnie robotnicze i młodzieżowe. Ważnym zadaniem było 
szybkie przywrócenie struktur dobroczynności katolickiej, którą przed wybu-
chem II wojny światowej realizowały diecezjalne Związki Caritas, kierowane 
przez władze zwierzchnie w Poznaniu5. 

Tymczasem polscy komuniści już od 1944 roku zapoczątkowali politykę 
stopniowego ograniczania swobody Kościoła i jego obecności w sferze życia 
publicznego, zakazując klauzuli „tak mi dopomóż Bóg” przy składaniu przy-
siąg państwowych. Wkrótce ustanowiono laicki charakter szkolnictwa, co sta-
nowiło wstęp do usuwania religii ze szkół, następnie ogłoszono dekret o mał-
żeństwach cywilnych6. Na prowincji dochodziło do pierwszych przypadków 

2 AAN, sygn. 082/034, s. 188, pismo z dnia 19 lutego 1968 roku.
3 A. Weiss, R. Banaszak, Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Poznańskiej (1949- 

-1960), Poznań 1999, s. 17.
4 Wielkie dzieło, „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej”, nr 10 (1947), s. 310.
5 B. Kumor, Historia Kościoła. Czasy współczesne 1914-1992, t. VIII, Lublin 2001, s. 478.
6 J. Krukowski, Represyjność prawa polskiego w zastosowaniu do Kościoła katolickiego 

w latach 1944-1956, [w:] Aparat ucisku na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956 wobec duchowieństwa 
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aresztowań wśród duchownych, mordów politycznych na księżach7 i budowy 
sieci agenturalnej wśród kapłanów8. Były to wciąż nieśmiałe początki represji, 
jakie na większą skalę miały spaść na Kościół w niedalekiej przyszłości9. Na 
razie jednak władze państwowe uczestniczyły w uroczystościach religijnych, 
a żeby uśpić czujność biskupów, księży i katolików świeckich, nierzadko dele-
gowały na uroczystości wojskowe poczty sztandarowe.

Od 1946 roku Episkopat Polski przygotowywał się na pogorszenie rela-
cji państwo-Kościół. Obradujący na Jasnej Górze w dniach 22-24 maja 1946 
roku biskupi postanowili o centralizacji kontaktów między Kościołem i pań-
stwem na szczeblu Episkopatu, chcąc w ten sposób ustrzec rządców diecezjal-
nych i duchownych parafi alnych przez represjami ze strony komunistycznych 
władz10. Defi nitywna rozprawa z opozycją polityczną w 1947 roku umożliwiła 
komunistom przystąpienie do konfrontacji z Kościołem. W tym samym roku 
zakazano działalności katolickich organizacji młodzieżowych, wtłaczając za-
razem młodzież do systemu szkolnictwa całkowicie zlaicyzowanego11. Zapo-
czątkowane w 1948 roku piekło propagandowego szaleństwa miało obrzydzić 
katolickim społecznikom działalność w organizacjach kościelnych. Wielu 
z nich z obawy przed represjami zaprzestało aktywności w stowarzyszeniach 
religijnych12. W 1949 roku władze ogłosiły Dekret o ochronie wolności sumie-
nia i wyznania, następnie dekret o zakazie publicznych form kultu religijnego, 
a także rozpoczęto akcję masowego aresztowania księży13. Władze przyspie-
szyły też działania, zmierzające do dokonania rozłamu wśród duchownych, 
inicjując ruch „księży patriotów” oraz katolików świeckich, zrzeszonych 
w kontrowersyjnym ruchu PAX14.

katolickiego, red. Z. Zieliński, Lublin 2000, s. 30-34; B. Kumor, Historia Kościoła, t. VIII, s. 478; 
Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1975, Paryż 1975, s. 36. 

7 M. Lasota, Czasy PRL-u i odzyskana wolność 1945-1992, [w:] Dzieje Kościoła w Polsce, 
red. A. Wiencek, Bielsko-Biała 2008, s. 423.

8 J. Żaryn, Kościół katolicki w PRL – wybrane zagadnienia, hipotezy, prowokacje, „Pamięć 
i Sprawiedliwość”, nr 1(2005), s. 13.

9 Protokół z plenarnego posiedzenia KC PPR 10 lutego 1946 roku, „Archiwum Ruchu 
Robotniczego”, t. IX, Warszawa 1984, s. 308-309.

10 A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Kraków 1995, s. 9.
11 Z. Zieliński, Kościół w Polsce 1944-2007, Poznań 2009, s. 52; M. Lasota, Czasy PRL-u 

i odzyskana wolność, s. 269.
12 K. Pawlicka, Polityka władz wobec Kościoła katolickiego (grudzień 1970 – październik 

1978), Warszawa 2004, s. 21.
13 J. Krukowski, Represyjność prawa polskiego, s. 30-34; A. Dudek, Państwo i Kościół 

w Polsce, s. 18; M. Lasota, Ulice nie dla wiernych. Procesje pod nadzorem, [w:] Kościół w godzinie 
próby 1945-1989. Nieznane dokumenty i świadectwa, red. T. Balon-Mroczka, J. Szarek, Kraków 
2006, s. 78-79.

14 Z. Zieliński, Kościół w Polsce 1944-2007, s. 61; A. Albert, Najnowsza historia Polski 1914-
-1993, t. 2, Warszawa 1995, s. 134-135; P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo 
w świetle dokumentów 1945-1989, t. I (lata 1945-1959), Poznań 1994, s. 145-146; S. Wyszyński, 
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W 1950 roku komuniści dokonali brutalnego uderzenia w dobroczynną 
agendę Kościoła – Caritas. Po rozpętaniu medialnej nagonki działaczom do-
broczynnym postawiono zarzuty zawłaszczania mienia i korupcji, co stanowiło 
podstawę do upaństwowienia organizacji oraz przejęcia jej majątku. Stanowi-
ło to wstęp do szerszych działań, których celem była całkowita dezintegracja 
życia organizacji katolików świeckich15. Kolejnym działaniem było uchwa-
lenie ustawy o tzw. dobrach martwej ręki, dzięki czemu komuniści pozbawili 
Kościół majątku ziemskiego. Proces wywłaszczania Kościoła z posiadanych 
przezeń nieruchomości dobiegł końca dopiero po koniec lat 50. XX wieku. 
Jednocześnie władze zaczęły podważać prawo Kościoła do zarządzania pa-
rafi ami ustanowionymi w świątyniach poprotestanckich, przejętych po 1945 
roku. Była to oczywista forma szantażu prawnego, stosowanego przez komu-
nistów wobec polskiego Kościoła katolickiego16. 

Władze z jednej strony metodycznie niszczyły Kościół w Polsce, z drugiej 
zaś tworzyły złudne przekonanie o dążeniu do porozumienia z hierarchami. 
Temu celowi miało służyć powołanie Komisji Mieszanej Episkopatu i Rzą-
du oraz wypracowanie w jej łonie „porozumienia” z Kościołem, ogłoszonego 
14 kwietnia 1950 roku17. W istocie akt ten pozostał martwą literą prawa, jedy-
ną zaś trwałą spuścizną wypracowanego fałszywego kompromisu z Episkopa-
tem było utworzenie niesławnego Urzędu ds. Wyznań.

Tymczasem w tle walki z Kościołem komuniści likwidowali jego wpły-
wy społeczne, dążąc do maksymalnego ograniczenia oddziaływania Kościoła 
na wiernych. Już w 1948 roku podjęto starania na rzecz usunięcia religii ze 
szkół, lecz działania te nabrały szczególnego tempa po 1950 roku, zmuszając 
Kościół do rozpoczęcia akcji katechizacyjnej w salkach parafi alnych i w ode-
rwaniu od dotychczasowej formuły współpracy z systemem szkolnictwa18. 

Dzieła zebrane 1949-1953, t. I, Warszawa 1991, s. 79-80; J. Żurek, Ruch „księży patriotów” 
w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 135-146; A. Dudek, 
G. Pytel, Bolesław Piasecki. Próba biografi i politycznej, Londyn 1990, s. 212.

15 D. Zamiatała, Caritas. Działalność i likwidacja organizacji 1945-1950, Lublin 2000, s. 77- 
-79; B. Kumor, Historia Kościoła, t. VIII, s. 480; E. Wojcieszyk, Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa 
Publicznego w Poznaniu wobec Caritas Academica w latach 1946-1950, [w:] Zmagania ze 
społeczeństwem. Aparat bezpieczeństwa wobec Wielkopolan w latach 1945-1956, red. A. Łuczak, 
A. Pietrowicz, Poznań 2008, s. 163-171.

16 S. Wojtkowiak, Dobra martwej ręki w dawnej Polsce i dziś, „Res Humana”, nr 2-3, 2005, 
s. 30-35; F. Stopniak, Kościół na ziemiach polskich w latach 1848-1978, [w:] Historia Kościoła od 
1848 roku do współczesności, t. V, red. R. Aubert, Warszawa 1985, s. 599; Okólnik nr 5 Poznańskiej 
Kurii Metropolitalnej w 1950 roku, 25 września 1950 roku, [w:] Okólniki Kurii Metropolitalnej 
w Poznaniu 1949-1953, s. 94-95.

17 J. Żurek, Aparat bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego w Polsce. Wybrane struktury 
(1944-1953), „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989”, 1/3/2006, s. 99-100.

18 J. Kłoczowski, Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Lublin 2007, s. 349; J. Żaryn, Ostatnie 
wygnanie biskupa Stanisława Adamskiego (1952-1956), „Więź”, nr 4, 1998, s. 164-172; A. Weiss, 
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Oprócz tego władze odrzuciły tradycyjne normy społeczne oparte na trwałości 
rodziny, wychowania dzieci, systemu wartości i pobożności19. Systematycz-
nym represjom poddawano księży parafi alnych i biskupów (proces biskupa 
Czesława Kaczmarka, tzw. sprawa katowickiej kurii biskupiej)20. Brutalne 
działania przeciwko Kościołowi skłoniły Episkopat do wystosowania do rządu 
memorandum z 8 maja 1953 roku, kończącego się słynnym Non possumus!21 
Konsekwencją nieprzejednanej postawy Kościoła było nieoczekiwane uwię-
zienie prymasa Stefana Wyszyńskiego (1953-1956). 

Wiatr zmian wiejących z Moskwy po śmierci Józefa Stalina przyniósł 
wszystkim krajom bloku wschodniego destalinizację. Na jej fali do władzy 
w Warszawie doszedł Władysław Gomułka, z którym społeczeństwo wiązało 
wielkie nadzieje na liberalizację systemu i powiększenie swobód obywatel-
skich. W istocie okazał się on partyjnym doktrynerem o niewielkiej umiejęt-
ności dostosowania politycznych pryncypiów do realiów życia i oczekiwań 

R. Banaszak, Niższe Seminarium Duchowne, s. 25; Okólniki Kurii Metropolitalnej w Poznaniu 1949-
-1953, s. 290-292; N. Mędlewski, Śp. Ksiądz Arcybiskup Walenty Dymek Metropolita Poznański, 
„Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej” 1957, nr 1/2, s. 12; Ł. Kędzierski, Działalność 
duszpasterska arcybiskupa Walentego Dymka, s. 71.

19 B. Kumor, Historia Kościoła, t. VIII, s. 509; W. Dymek, Tydzień Trzeźwości, „Miesięcznik 
Kościelny Archidiecezji Poznańskiej” 1948, nr 3, s. 81-83; A. Cząstka, Alkohol jako czynnik roz-
kładowy w rodzinie, „Wiadomości Duszpasterskie” 1950, nr 4/5, s. 98-109; J. Zawadzki, Zagadnienie 
trzeźwości w Piśmie Świętym, „Wiadomości Duszpasterskie” 1950, nr 8, s. 186-190; J. Szarek, 
Bezpieka na dróżkach. Kalwaria Zebrzydowska, [w:] Kościół w godzinie próby 1945-1989. Nieznane 
dokumenty i świadectwa, red. T. Balon-Mroczka, J. Szarek, Kraków 2006, s. 44-46. 

20 Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków 
wyznaniowych 1945-1989, red. A. Dziurok, Warszawa 2004, s. 114-118 (pismo WUBP w Krakowie 
do Naczelnika Wydziału V MBP z dnia 8 lipca 1949 roku); J. Szarek, Osaczony kapelan. Agentura 
wokół księdza Władysława Gurgacza, [w:] Kościół w godzinie próby 1945-1989. Nieznane 
dokumenty i świadectwa, red. T. Balon-Mroczka, J. Szarek, Kraków 2006, s. 20-29; F. Musiał, 
Śmierć po wyroku. Ksiądz Józef Fudali prześladowany przez UB, [w:] Kościół w godzinie próby 
1945-1989. Nieznane dokumenty i świadectwa, red. T. Balon-Mroczka, J. Szarek, Kraków 2006, 
s. 104-112; J. Żurek, Aparat bezpieczeństwa wobec Kościoła, s. 101; N. Werth, Przemoc przeciwko 
społeczeństwu. Przemoc, represje i terror w Związku Sowieckim, [w:] Czarna księga komunizmu, 
tłum. K. Wakar i in., Warszawa 2001, s. 235-238; P. Gołdyn, Klika Baziaka i Jałbrzykowskiego. 
Biskupi powiązani z diecezją lwowską i wileńską w oczach bezpieki, [w:] Kościół w godzinie próby 
1945-1989. Nieznane dokumenty i świadectwa, red. T. Balon-Mroczka, J. Szarek, Kraków 2006, 
s. 202-210; R. Terlecki, Wielki wygnaniec. Metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Eugeniusz 
Baziak, [w:] Kościół w godzinie próby 1945-1989. Nieznane dokumenty i świadectwa, red. T. Balon-
Mroczka, J. Szarek, Kraków 2006, s. 30-43; L. Wilczyński, Ksiądz Arcybiskup Walenty Dymek. 
Efekty inwigilacji, [w:] Ksiądz arcybiskup Walenty Dymek metropolita poznański (1888-1956), red. 
L. Wilczyński, Poznań 2010, s. 203-234. 

21 M. Lasota, Czasy PRL-u i odzyskana wolność, s. 432; M. Banaszak, Historia Kościoła 
katolickiego. Czasy najnowsze 1914-1978, t. IV, Warszawa 1992, s. 75; J. Żaryn, Kościół w Polsce 
w latach przełomu (1953-1958), Warszawa 2000, s. 19. 
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społecznych. Gomułkowska „odwilż” szybko okazała się procesem krótko-
trwałym i powierzchownym22. 

Nie mogąc bagatelizować oczekiwań Kościoła i wiernych, w październiku 
1956 roku uwolniono z internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego. Wkrót-
ce poluzowano też rygory polityki kościelnej, utworzono Komisję Wspólną, 
w łonie której wypracowano porozumienie państwa i Kościoła ogłoszone 
8 grudnia 1956 roku. Przewidywało ono nowelizację dekretu o obsadzie sta-
nowisk kościelnych, przywrócenie nauczania religii w szkołach oraz możli-
wość powrotu do Polski wygnanych z niej zakonów23. Przyszłość pokazała, że 
porozumienie nie było przestrzegane przez władze partyjno-państwowe. 

Jak już wspomniano, gomułkowska „odwilż” była okresem krótkotrwałym 
i powierzchownym, lecz na gruncie życia religijnego przyniosła wielką eks-
plozję pobożności, czego przejawem był wzrost frekwencji wiernych na uro-
czystościach religijnych. Zaprzestanie szykan wobec świeckich i duchownych 
sprawiło, że zwiększyła się liczba dzieci uczestniczących w zajęciach religii 
oraz wzrosła liczba działaczy świeckich w nielicznych organizacjach katolic-
kich. Był to niewątpliwie skutek mniejszej represyjności władzy i jej deklara-
cji o normalizacji stosunków z Kościołem, ale był to też efekt zarządzonych 
przez Prymasa Tysiąclecia przygotowań do Millenium Chrztu, zapoczątko-
wanych w 1956 roku. Zdynamizowanie duszpasterstwa oraz zaprowadzenie 
nowych form pracy kapłańskiej nieoczekiwanie skłoniło władze partyjno-rzą-
dowe do podejrzliwości i wzbudziło obawy przed utratą „rządu dusz”. Rosła 
i tak wielka już popularność charyzmatycznego Stefana Wyszyńskiego, malała 
zaś sympatia wobec „towarzysza Wiesława”, który w ciągu pierwszych dwóch 
lat sprawowania władzy zawiódł nadzieje Polaków. W 1958 roku stało się ja-
sne, że „odwilż” szybko dobiega końca24.

Na gruncie stosunków państwo-Kościół koniec „odwilży” zapowiadało 
wsparcie państwa dla hałaśliwych organizacji laickich i ateistycznych. Ko-
misja Wspólna już od końca 1957 roku praktycznie przestała pracować, na-
brzmiewały liczne problemy w stosunkach państwo-Kościół. Władze utrud-
niały prowadzenie katechez i uniemożliwiały ich odbywanie w nowych 
placówkach szkolnych, szykanom poddawano działaczy świeckich organizacji 
katolickich, utrudniano powstawanie nowych parafi i. Kwestie te zostały pod-
jęte podczas spotkania prymasa Stefana Wyszyńskiego i Władysława Gomuł-
ki, ale rozmowy nie przyniosły efektu25. Oczywistym aktem wrogości władz 

22 A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2000, s. 286. 
23 F. Stopniak, Kościół na ziemiach polskich, s. 601; K. Pawlicka, Polityka władz, s. 26-28; 

A. Albert, Najnowsza historia Polski, t. 2, s. 349.
24 D. Jarosz, Polacy a stalinizm, Warszawa 2000, s. 96-98; Z. Zieliński, Kościół w Polsce 

1944-2007, s. 141-142. 
25 A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce, s. 60.
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wobec Kościoła była bezprawna rewizja w Instytucie Prymasowskim, dokona-
na 21 lipca 1958 roku przez funkcjonariuszy milicji i SB. Z początkiem roku 
szkolnego 1958/1959 zapoczątkowano „akcję dekrucyfi kacyjną”, polegającą 
na zdejmowaniu krzyży ze ścian w pomieszczeniach szkolnych. Z protestują-
cymi rodzicami brutalnie rozprawiło się ZOMO, przed kolegia trafi ło ponad 
1000 osób26. 

Narastający kryzys w stosunkach państwo-Kościół, a później jawna wro-
gość państwa wobec Kościoła, przełożyła się na nowe formy walki z nim. 
Znacznie rozszerzono sposoby szykanowania i represjonowania katolików 
świeckich i duchownych. Działalność bezpieki w tym zakresie „sprofesjo-
nalizowano” w 1963 roku, ustanawiając nowe metody ewidencji kleryków 
i księży (tzw. Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza, TEOK) oraz parafi i 
(Teczka Ewidencji Operacyjnej Parafi i, TEOP). W aktach tych gromadzono 
wszelkie informacje dotyczące kandydatów do stanu kapłańskiego, a później 
wyświęconych duchownych. Podobnie postępowano w przypadku parafi i27. 

Władze zaczęły dążyć do podważenia podstaw wspólnoty kościelnej. 
Wprawdzie zaprzestano skrytobójczych mordów na duchownych i działa-
czach świeckich, ale zaprowadzony system szykan administracyjnych utrud-
niał poprawne funkcjonowanie Kościoła. Władze chciały uzyskać wpływ na 
kształcenie kleryków, najchętniej zaś uniemożliwiłyby dalszy rozwój stanu 
kapłańskiego. Dowodziły tego analizy propagandy komunistycznej, która gło-
siła pogląd, że studia teologiczne i wybór drogi kapłańskiej to „demografi czne 
marnotrawstwo”28. W 1960 roku władze podjęły starania na rzecz ustanowie-
nia nad seminariami kontroli kuratoriów oświatowych. Wobec oporu Epi-
skopatu rząd zlikwidował niższe seminaria duchowne w Słupsku, Gorzowie, 
Wolsztynie, Kielcach i Bydgoszczy (1960)29, dążąc zarazem do maksymal-
nego ograniczenia powołań kapłańskich. Pod koniec lat 50. XX wieku wy-
bór drogi kapłaństwa wymagał sporej odwagi, gdyż stawiało to kandydata do 
seminarium w centrum zainteresowania komunistycznej bezpieki. Na temat 
kandydata do kapłaństwa zbierano wszelkie dostępne informacje środowisko-
we, przepytywano nauczycieli, sąsiadów i znajomych, zapisując je w TEOK. 
Sam kandydat do seminarium wzywany był na komendy MO, gdzie dokładnie 

26 A. Dziurok, Gomułkowska stabilizacja, [w:] Od niepodległości do niepodległości. Historia 
Polski 1918-1989, Warszawa 2014, s. 323; J. Żaryn, Kościół w Polsce w latach przełomu, s. 178- 
-182; A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce, s. 77.

27 Metody pracy operacyjnej, s. 331-335 (Tezy do wykładu nt. „Teczka ewidencji operacyjnej 
na księdza”, 11 czerwca 1963 roku); D. Walusiak, TEOK. Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza, 
[w:] Kościół w godzinie próby 1945-1989. Nieznane dokumenty i świadectwa, red. T. Balon- 
-Mroczka, J. Szarek, Kraków 2006, s. 288-296; A. Dziurok, Gomułkowska stabilizacja, s. 325.

28 B. Kumor, Historia Kościoła, t. VIII, s. 500. 
29 A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce, s. 127-128. 
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go przesłuchiwano, strasząc konsekwencjami wyboru drogi życiowej, a jed-
nocześnie nęcąc korzyściami cywilnego życia, które władza mogła „znacznie 
ułatwić”30. 

Pobór alumnów do wojska jako forma represji wobec Kościoła

Wobec nieskuteczności tych metod oraz niepowodzenia inicjatywy objęcia 
seminariów kontrolą kuratoryjną rząd – nie po raz pierwszy zresztą – złamał 
porozumienia z 1950 i 1958 roku o zwolnieniu kleryków ze służby wojskowej. 
W ten sposób władze partyjno-rządowe zamierzały zrealizować kilka zakłada-
nych celów. Pierwszym było powetowanie sobie wizerunkowej porażki, jaką 
było odstępstwo od objęcia seminariów kontrolą państwową. Kolejnym celem 
było uderzenie w „reakcyjnych” rządców parafi i i biskupów stawiających wła-
dzy największy opór31. Trzecim celem władzy było poddanie większej presji 
kleryków i docelowo skłonienie wielu spośród nich do porzucenia drogi do 
kapłaństwa, a tym samym osłabienie Kościoła katolickiego w Polsce. 

Pierwszy pobór alumnów przeprowadzono jeszcze 1955 roku, a zatem 
przed przełomem 1956 roku. Z diecezji siedleckiej powołano wówczas do Lu-
dowego Wojska Polskiego (dalej: LWP) 68 alumnów, po dwóch dalszych zaś 
z diecezji kieleckiej i sandomierskiej. Razem „w kamasze” trafi ło 72 klery-
ków. Jako uzasadnienie podano bezprawne nauczanie religii przez kleryków 
w okresie wakacyjnym (Siedlce) i zaszczytny charakter służby wojskowej 
(Kielce, Sandomierz)32. Pobór alumnów do wojska spotkał się z ograniczo-
nym oporem ze strony Kościoła i jeszcze mniejszą reakcją zastraszonej opinii 
publicznej w kraju. Pobór z 1955 roku stanowił więc dla władz komunistycz-
nych próbę sił z Kościołem i probierz reakcji Episkopatu Polski. 

Na fali wydarzeń październikowych i późniejszej „odwilży” ekipa Włady-
sława Gomułki zadeklarowała, że nie będzie powoływała do wojska kleryków 
(1956). Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym Urząd ds. Wyznań infor-
mował ministra obrony narodowej o personaliach kleryków. Zaświadczenie 
to obligatoryjnie zaliczało alumna do tzw. ponadkontyngentu, wykluczającego 
młodego człowieka z obowiązku służby wojskowej. 

30 Metody pracy operacyjnej aparatu, s. 437-438 (notatka funkcjonariusza MO z rozmowy 
z kandydatem do zakonu paulinów, Tarnowskie Góry, 11 sierpnia 1971 roku).

31 P. Chmielowiec, Niewygodny ordynariusz. Rzeszowska Służba Bezpieczeństwa wobec 
ordynariusza przemyskiego biskupa Ignacego Tokarczuka, [w:] Kościół w godzinie próby 1945- 
-1989. Nieznane dokumenty i świadectwa, red. T. Balon-Mroczka, J. Szarek, Kraków 2006, s. 139.

32 A. Setlak, Służba wojskowa alumnów Wyższych Seminariów Duchownych w PRL i jej 
ocena w wypowiedziach alumnów i kapłanów rezerwistów. Studium historyczno-socjologiczne na 
przykładzie Bartoszyc, Olsztyn 2002, s. 17.
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Pogarszanie się stosunków państwo-Kościół, rosnący opór biskupów, kon-
solidacja wewnętrzna katolików świeckich i bezskuteczność polityki antyko-
ścielnej skłoniły władze do silniejszego uderzenia w duchowieństwo. Za cel 
ponownie obrano alumnów, chcąc w ten sposób uderzyć w rządców diecezji. 
Wobec braku zgody biskupów na wizytacje kuratoryjne seminariów w Kiel-
cach, Łomży i Olsztynie władze zdecydowały w 1958 roku o przeprowadze-
niu w tamtejszych diecezjach poboru alumnów do wojska. Rok później aż 
60 alumnów wezwano do wojska z diecezji przemyskiej oraz po trzech z die-
cezji częstochowskiej i łódzkiej (1959). Szczególnie liczny pobór z diecezji 
przemyskiej był wynikiem „reakcyjnych” działań tamtejszego biskupa i jego 
oporu przeciwko poddaniu seminarium kontroli agend państwowych. Odtąd 
pobór kleryków do wojska stał się niemal rutynowym elementem polityki 
szykan, stosowanych wobec Episkopatu i Kościoła. Zróżnicowana była tylko 
skala corocznego poboru, będąca odzwierciedleniem aktualnych stosunków 
państwo-Kościół. 

Wielkiej akcji poboru alumnów do LWP dokonały władze w 1960 roku, co 
należy wiązać z ogłoszeniem przez Episkopat Polski listu pasterskiego O ak-
tualnych niebezpieczeństwach, w którym hierarchowie stwierdzili między in-
nymi: „W chwili obecnej wiara Chrystusowa jest zagrożona we wszystkich 
niemal krajach i w naszym przez ataki ze strony ateizmu, który z miesiąca na 
miesiąc wzmaga swą działalność i walczy z Kościołem Chrystusowym z nie-
ludzkim wprost fanatyzmem. W tej walce [ateizm] posiada wszystkie nowo-
czesne środki, a zarazem sam przywdziewa maskę tolerancji, humanitaryzmu 
i postępu”33. Władze komunistyczne uznały te słowa za oczywiste potępienie 
realizowanej w Polsce polityki i posłużyły się nimi jako pretekstem, doko-
nując poboru ponad 100 kleryków, najwięcej zaś z diecezji gorzowskiej oraz 
(ponownie) przemyskiej. W 1961 roku liczba alumnów wezwanych do służby 
wojskowej spadła, ale rok później wzrosła do 147 (1962). Nie była to najwięk-
sza liczba alumnów jednorazowo wezwanych do służby wojskowej, gdyż od 
lat 60. XX wieku systematycznie wzrastała liczba kleryków powoływanych 
do służby w LWP. Działania te należy wiązać z „konkurowaniem” władzy 
ludowej z Kościołem w zakresie przygotowania do uroczystości Millenium 
Chrztu/Tysiąclecia Państwa Polskiego. 

W roku uroczystości milenijnych (1966) władze dokonały faktycznie naj-
większego – jak dotąd – poboru kleryków do wojska (229 osób oraz dalszych 
21 alumnów zakonnych), lecz „rekord” ten został pobity w 1968 roku, gdy do 
wojska wezwano 281 osób. W tym czasie dochodziło do szczególnych napięć 
między państwem i Kościołem, ale wydaje się, że nie bez znaczenia mogą być 
też wewnętrzne przetasowania w łonie PZPR, które w 1968 roku doprowa-

33 Listy pasterskie Episkopatu Polski, s. 209-212.
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dziły do wydarzeń marcowych. W 1969 roku liczba alumnów powołanych do 
wojska w skali całego kraju wciąż była wysoka, ale po raz pierwszy wykazy-
wała ona tendencję spadkową.

Łącznie w czasie sprawowania władzy przez Władysława Gomułkę, po-
cząwszy od pierwszego poboru w 1958 roku do ostatniego, przeprowadzonego 
w 1970 roku przed ustąpieniem „towarzystwa Wiesława”, do służby w LWP 
wezwano 1913 kleryków oraz dodatkowych 72 w 1955 roku, przed wydarze-
niami Października ‘5634: 

Seminarium
Rok

1955 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Białystok         10 1 7 4 2 4

Częstochowa   3      9 9 11 10 11 4

Drohiczyn    1     3 3  1 1  

Gdańsk          7 7 9 5 1

Gniezno    3  8 3  9 4 7 9 10 2

Gorzów    46 27    4 7 7  1  

Katowice     6 42   16 31 32 20 20  

Kielce 2 41  6 6     15 9 3 7 2

Kraków    1  1 1 2 24 33 34 37 29 18

Lublin    2           

Łomża  48     15     7 8  

Łódź   3 4     1 2 4 10 5 7

Olsztyn  4     15  4 9 6 6 5 4

Opole        17 11 9 17 14 9 8

Pelplin         7 21 7 16 9 4

Płock         7 5  7 19 2

Poznań    2  18 15 15 13 8 23 30 12  

Przemyśl   60 36 7 22   9 16 7 19 14 17

Sandomierz 2       19 7 8  16 11  

Siedlce 68          8 6 4  

Tarnów       62 27   15 13 29  

34 A. Setlak, Służba wojskowa alumnów, s. 20, 25.



 POBÓR KLERYKÓW DO WOJSKA JAKO FORMA REPRESJI WŁADZ… 183

Seminarium
Rok

1955 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Warszawa    2   22 14 8 13  12 13  

Włocławek         5   6 4  

Wrocław      56 10 8 14 28 24 26 9 7 suma

Razem 72 93 66 103 46 147 143 102 161 229 225 281 237 80 1 985

Upadek Władysława Gomułki po masakrze robotników na Wybrzeżu 
w grudniu 1970 roku i objęcie stanowiska I sekretarza KC PZPR przez Edwar-
da Gierka nie poprawiło istotnie ani ogólnej sytuacji Kościoła, ani też nie 
zakończyło polityki poboru alumnów do wojska. Wprawdzie nowy premier, 
Piotr Jaroszewicz, w wystąpieniu telewizyjnym z 23 grudnia 1970 roku zade-
klarował wolę „pełnej normalizacji stosunków między państwem i Kościołem, 
oczekując zarazem, że wysiłki rządu spotkają się z właściwym zrozumieniem 
duchownych i świeckich środowisk katolickich”35, ale czas pokazał, że były 
to puste obietnice. Żadne z istotnych oczekiwań Kościoła nie zostało speł-
nione, presja wywierana na wiernych i duchownych nie spadła, a stosowane 
represje stały się co najwyżej bardziej „subtelne”. Działo się tak mimo woli 
poszukiwania kompromisu przez Episkopat Polski, a także Stolicę Apostolską. 
Warto wspomnieć, że antykościelnych działań komunistów polskich w żaden 
sposób nie powstrzymało nieformalne nawiązanie relacji Polski z Watykanem 
(1974) ani ofi cjalna wizyta Edwarda Gierka w Rzymie i spotkanie z Ojcem 
Świętym (1977)36. 

W kwestii poboru kleryków do LWP dojście do władzy Edwarda Gierka 
przyniosło pewne złagodzenie polityki władz (znacznie spadła liczba służą-
cych w wojsku alumnów). Kres przymusowej służbie kleryków położył dopie-
ro wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową37: 

Seminarium
Rok

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Białystok 2       5 2

Częstochowa 3 13 8 3 3 3 7 1 1

Drohiczyn 1 1 1   2  2 4

35 A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce, s. 231.
36 M. Lasota, Czasy PRL-u i odzyskana wolność, s. 444; Z. Zieliński, Kościół w Polsce 1944- 

-2007, s. 167; A. Friszke, PRL wobec Kościoła. Akta 1970-1978, Warszawa 2010, s. 33. 
37 A. Setlak, Służba wojskowa alumnów, s. 25, 28.
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Seminarium
Rok

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Gdańsk 3 2 1 2  2  1 1

Gniezno  4 2 4 2 2 2 8  

Gorzów  4 4 15 1 2 6 9 4

Katowice   16 13 5 4  22  

Kielce 2   20      

Koszalin    3    2 4

Kraków  24        

Łomża   1 2 2 4  2 4

Łódź 5 4 6 2 2 1  12 2

Olsztyn 6 2 8  6   5 7

Opole 3 3  21  1    

Pelplin 3 3 5 10 4   8 2

Płock  2  8 2 3  5 4

Poznań   5 13 4 2 9 4 6

Przemyśl 6 16 13 16 12 1 10 16 6

Sandomierz   8 4 4 13 2 1 1

Siedlce   1   4 5 3 3

Szczecin      4  3  

Tarnów   1 24 5 3 6   

Warszawa   4      8

Włocławek   7 7 7    3

Wrocław 5  2 10  6  7 9 suma

Razem 37 78 93 177 59 57 47 111 69 728

Jak już wspomniano, zarządzając obowiązek służby wojskowej dla alum-
nów, władze partyjno-rządowe chciały osiągnąć kilka celów. Chodziło o utrud-
nienie funkcjonowania Kościoła i seminariów w diecezjach zarządzanych 
przez najbardziej nieugiętych biskupów. Władzy zależało na udowodnieniu 
biskupom omnipotencji rządzącego Polską reżimu i możliwości jego działania 
pozaprawnego, gdyż pobór alumnów do wojska był nie tylko niezgodny z tra-
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dycją, sięgającą czasów przedwojennych, ale również niezgodny z porozumie-
niami wypracowanymi wspólnie z Episkopatem Polski. Zwiększony pobór 
kleryków z danej diecezji był każdorazową formą „kary” dla rządcy diecezji, 
przy czym powody poboru z reguły sprowadzały się do trzech przyczyn: ne-
gatywnej postawy władz diecezji, wyrażającej się konkretnymi przykładami; 
utrudniania wizytacji kuratoryjnej w seminariach; niezadowalającej atmosfery 
wychowawczej w lokalnych Wyższych Seminariach Duchownych38.

Poborem i dwuletnią służbą władze zamierzały również oddziaływać na 
przebywających w wojsku kleryków za pośrednictwem odpowiednio realizo-
wanej polityki „wychowawczej”. Jej zasadniczym celem było odwiedzenie 
alumna od dalszych studiów teologicznych, a w konsekwencji – porzucenie 
wybranej drogi kapłaństwa. Nawet jeśli alumn podtrzymał decyzję i po po-
wrocie do seminarium kontynuował studia, a następnie przyjął święcenia, wła-
dze dysponowały obszerną wiedzą na jego temat, której w późniejszych latach 
nie wahały się wykorzystywać. 

Badania prowadzone nad służbą wojskową kleryków w LWP dzielą ją na 
trzy zasadnicze etapy: lata 1959-1964, 1965-1972 i 1973-1980.

Pierwszy etap poboru alumnów do Ludowego Wojska Polskiego 
(1959-1964)

Pierwszy okres charakteryzował się słabym przygotowaniem ogniw pań-
stwowych, partyjnych, a przede wszystkim wojskowych do obecności alum-
nów w LWP. Pobór do wojska realizowany w tym czasie miał charakter silnie 
represyjny wobec konkretnych biskupów, a przez to był nieprzemyślany i re-
alizowany chaotycznie. Przyznawali to zresztą najważniejsi funkcjonariusze 
partyjni. Alumnów kierowano do wielu jednostek wojskowych na terenie kra-
ju, przez co władze komunistyczne traciły możliwość oddziaływania na nich 
swoimi metodami „wychowawczymi”. Paradoksalnie poprawiało to sytuację 
kleryków, gdyż ich obecność w jednostkach wojskowych stawała się dla wielu 
kolegów-żołnierzy (a nawet ich przełożonych) wydarzeniem dość niecodzien-
nym. Wybór kapłaństwa podnosił prestiż żołnierzy-alumnów w oczach kole-
gów i dowódców, a dzięki wykształceniu przewyższającemu wykształcenie 
przeciętnego szeregowca (a nierzadko także podofi cera) oraz nienagannej kul-
turze osobistej cieszyli się oni uznaniem i szacunkiem. Dobry kontakt z inny-

38 A. Lesiński, Rola kadry wojskowej wobec alumnów-żołnierzy w świetle „Wytycznych generała 
Wojciecha Jaruzelskiego”, [w:] Kompanie kleryckie w Wojsku Polskim 1959-1980. Materiały 
z konferencji naukowej zorganizowanej w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie-Podjuchach, 
8-9 września 2008, red. J. Kornak, Szczecin 2009, s. 56.
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mi szeregowcami i dowódcami sprzyjał integracji kleryków oraz umożliwiał 
im oddziaływanie na rówieśników w duchu religijności i pobożności. Dzię-
ki dobremu ogólnemu wykształceniu udzielali oni korepetycji innym żołnie-
rzom, a powodowani uczynnością często zastępowali ich na służbie. Raporty 
słane przez generała Wojciecha Jaruzelskiego dowodzą, że alumni-żołnierze 
nierzadko prowadzili zorganizowane akcje chrystianizacyjne wśród szeregow-
ców, a nawet podofi cerów przy milczącej zgodzie dowództwa39. Oznacza-
ło to, że wcielając kleryków do LWP, władze komunistyczne osiągały efekt 
odwrotny od zamierzonego: to klerycy stawali się wychowawcami żołnierzy 
w duchu katolickim, nie zaś laickie wojsko, którego zadaniem było „wybicie 
z głowy” kapłaństwa alumnom. 

W latach 1959-1964 nieprzemyślany był też sposób poboru kleryków 
i odpowiedzialności „wychowawczej” agend państwa w trakcie ich obec-
ności w LWP. Z ustaleń historyków wiadomo, że procesem indoktrynacji 
po litycznej alumnów-żołnierzy nie zajmował się w pełni odpowiedzialny 
za to Główny Zarząd Polityczny LWP. Wytyczne w sprawie postępowania 
ofi cerów politycznych z żołnierzami-alumnami przygotowywane w były 
w IV De partamencie MSW oraz Wydziale Administracyjnym KC PZPR, wo-
bec których Główny Zarząd Polityczny LWP pełnił w zasadzie tylko funkcję 
służebną40. 

Cele i oczekiwania postawione przed politycznymi „wychowawcami” 
w mundurach nie były początkowo sprecyzowane. Represyjny charakter pobo-
ru alumnów sprowadzał się do „ubrania w kamasze” i skierowania do ciężkiej 
służby wojskowej, połączonej z indoktrynacją. Tej jednak alumni poddawali 
się wyjątkowo opornie, nierzadko stając się powodem lęku u nie dość dobrze 
wykształconych wojskowych „politruków”, gdyż w trakcie wychowawczych 
pogadanek alumni w zaczepny sposób wchodzili w dyskusję z ofi cerami poli-
tycznymi, otwarcie podważając partyjne tezy i dogmaty. Szczególny niepokój 
budziła polemiczna śmiałość kleryków okazywana publicznie w obecności 
innych żołnierzy. Już w pierwszej połowie lat 60. XX wieku władze partyj-
no-rządowe zaczęły dostrzegać niedomagania prowadzonego dotąd procesu 
„wychowawczego” alumnów. Wprawdzie partia dysponowała danymi mó-
wiącymi o pełnym powodzeniu procesu „wychowawczego”, którego skutkiem 
było odrzucanie powołania przez 1/4 kleryków opuszczających szeregi LWP, 
ale wydaje się, że dane te – ze względu na przesadny optymizm statystyków 

39 A. Setlak, Służba wojskowa alumnów, s. 58.
40 T. Krawczak, Ingerencja władz partyjno-rządowych w formowanie struktur kapłańskich 

– pobór kleryków do wojska, [w:] Kompanie kleryckie w Wojsku Polskim 1959-1980. Materiały 
z konferencji naukowej zorganizowanej w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie Podjuchach, 
8-9 września 2008, Szczecin 2009, s. 40.
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partyjnych – uznawano za mało wiarygodne. Dlatego już w 1962 roku Wy-
dział Administracyjny KC PZPR oraz Główny Zarząd Polityczny LWP zauwa-
żył konieczność podjęcia pracy „wychowawczej” nad klerykami na podstawie 
nowych wymagań. Jak przyznawał generał Wojciech Jaruzelski: 

Praca polityczno-wychowawcza prowadzona z żołnierzami-alumnami semina-
riów duchownych musi być nacelowana na zmianę ideologicznej osobowości 
alumna, a jej wynikiem winna być jego rezygnacja z kontynuowania studiów 
w seminariach duchownych i przejście na świecki styl życia. Mając na uwadze 
ten cel, jego ogromną wagę polityczną, pracę z alumnami należy rozpoczynać 
już od pierwszej chwili ich pobytu w wojsku i kontynuować przez cały okres ich 
pobytu w jednostce41. 

Z poglądem tym zgadzał się Jerzy Sztachelski, który na posiedzeniu Ko-
misji ds. Kleru przy KC PZPR stwierdził, że: „Program wychowawczej pracy 
winien być podporządkowany głównemu celowi: powiązaniu alumnów z ży-
ciem i stopniowej ich laicyzacji. Rezygnacja z powrotu do WSD nie powinna 
być zasadniczym celem służby wojskowej alumnów, lecz ubocznym produk-
tem stosowanych metod wychowawczych”42. 

Służba wojskowa kleryków w pierwszym etapie obecności alumnów 
w LWP (1959-1964) przyniosła zatem czynnikom partyjno-rządowym sukces 
raczej umiarkowany. Rozproszenie alumnów w wielu jednostkach wojsko-
wych na terenie całego kraju uniemożliwiało poddanie ich skutecznej indok-
trynacji przez wojskowych politruków (w 1964 roku klerycy służyli aż w 94 
jednostkach43). Obecność pojedynczych kleryków w małych jednostkach czy-
niła ich w pewnym sensie wyjątkowymi, co umacniało w alumnach poczucie 
szczególnej roli i utrwalało powołanie kapłańskie. Zasadniczy cel, jaki w po-
czątkowym okresie stawiali sobie komuniści – odciągnięcie od kapłaństwa 
możliwie największej liczby alumnów – również daleki był od realizacji, co 
niechętnie przyznawali nawet najwyżsi funkcjonariusze partyjni. Najlepszym 
świadectwem niepowodzenia „branki” kleryków do wojska był rozdźwięk 
między danymi partyjnymi i kościelnymi w zakresie odstąpienia od kapłań-
stwa przez alumnów po odbyciu służby wojskowej44: 

41 A. Lesiński, Rola kadry wojskowej, s. 63.
42 T. Krawczak, Ingerencja władz partyjno-rządowych, s. 47.
43 J. Macholak, Problemy szkolenia wojskowego żołnierzy-alumnów w raportach dowódców 

do spraw politycznych w latach 1959-1980, [w:] Kompanie kleryckie w Wojsku Polskim 1959- 
-1980. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie 
Podjuchach, 8-9 września 2008, Szczecin 2009, s. 87.

44 A. Setlak, Służba wojskowa alumnów, s. 40; P. Chmielowiec, Niewygodny ordynariusz, 
s. 139.
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Rok

Dane z raportu gen. W. Jaruzelskiego Dane kościelne

Liczba alumnów 
zwolnionych 

ze służby 
wojskowej

Liczba rezygnujących 
z seminarium Liczba alumnów 

zwolnionych 
ze służby 

wojskowej

Liczba rezygnujących 
z seminarium

Liczba Procent Liczba Procent

1961 63 16 26,0% 63 6 9,5%

1962 73 32 44,0% 147 12 8,2%

1963 73 21 29,0% 142 10 7,0%

1964 150 13 8,7% 160 11 6,9%

Razem 359 82 22,8% 512 39 7,6%

Drugi etap poboru alumnów do LWP (1964-1972)

Drugi etap poboru kleryków do LWP (1965-1972) władze partyjno-rzą-
dowe poprzedziły analizą i podsumowaniem dotychczasowych metod. Pro-
tokół z posiedzenia Komisji ds. Kleru przy Wydziale Administracyjnym KC 
PZPR, przeprowadzonego 29 grudnia 1964 roku, wskazuje na „dojrzewanie” 
u kierownictwa partyjnego nowej koncepcji oddziaływania na kleryków po-
wołanych do wojska. Przede wszystkim pod wpływem Głównego Zarządu 
Politycznego LWP postanowiono o kierowaniu kleryków do wybranych jed-
nostek wojskowych i zaprzestaniu akcji rozpraszania alumnów w różnych 
jednostkach w całej Polsce. Dało to początek specjalnym jednostkom kle-
ryckim w Szczecinie-Podjuchach, Opolu i Gdańsku, przy czym ostatecznie 
jednostkę z Opola przeniesiono do Brzegu, a gdańską „kompanię klerycką” 
do Bartoszyc. Wybór tych lokalizacji nie był przypadkowy – umiejscowienie 
jednostek utrudniało alumnom kontakt z seminariami oraz lokalnym ducho-
wieństwem, niedogodne położenie utrudniało żołnierzom-klerykom wykorzy-
stywanie urlopów i przepustek na dalsze wyjazdy, a kolegom z seminariów 
oraz przełożonym duchownym przeszkadzało w częstszych wizytach. Człon-
kowie Komisji ds. Kleru wśród innych przyczyn inicjujących pobór alumnów 
według nowych zasad podawali możliwość specjalistycznego przygotowania 
kadry politycznej i dowódczej do pracy z klerykami, a jednocześnie odsepa-
rowania ich od pozostałych żołnierzy, na których alumni mieli „zły wpływ”. 
Z perspektywy czasu niepoważnie brzmiały obawy dygnitarzy partyjnych 
przed „infi ltracją” szeregów wojska przez duchowną „piątą kolumnę”, której 
obecność w szeregach LWP mogła odkryć przed imperialistycznym wrogiem 
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tajemnice Układu Warszawskiego, ale głosy takie pojawiały się podczas obrad 
wspomnianej komisji45. 

Skierowanie młodzieży seminaryjnej do specjalistycznych jednostek woj-
skowych otwierało przed wojskowymi politrukami i propagandystami nowe 
możliwości. Przede wszystkim do jednostek kleryckich skierowano zupełnie 
inny typ ofi cerów. Miejsce dotychczasowych „klerykałów” w mundurach, 
którzy skrycie uczestniczyli w życiu religijnym, zajęli zdeklarowani komu-
niści i antykościelni radykałowie, absolwenci wojskowych kursów religio-
znawczych i polityczno-partyjnych. Do jednostek kierowano też odpowiednio 
dobranych poborowych świeckich, wcześniej udzielających się w młodzie-
żowych organizacjach komunistycznych. Alumnów zamierzano poddawać 
„nowoczesnym” metodom oddziaływania – poprzez fi lm, wycieczki krajo-
znawcze i turystyczne, udział w uroczystościach i imprezach towarzyskich. 
Celem tych przedsięwzięć było – jak twierdzili partyjni działacze – odkrycie 
przed klerykami uroków świeckiego życia. Przekonanie takie było całkowicie 
niedorzeczne, gdyż klerycy doskonale znali to życie, mieli je w nieodległej 
pamięci i wspomnienia te w żaden sposób nie wpłynęły na podjęcie decyzji 
o wyborze kapłaństwa. 

Partyjni działacze oczekiwali, że lepiej niż dotąd przygotowani politru-
cy i dowódcy będą oddziaływali na kleryków bardziej fi nezyjnie, skłaniając 
alumnów do porzucenia drogi kapłańskiej. Pomocą służyła partia i Głów-
ny Zarząd Polityczny, podejmując systemowe działania na rzecz ułatwienia 
alumnom porzucenia studiów teologicznych i podjęcia dalszych studiów na 
dowolnym kierunku i wybranej uczelni, przy jednoczesnym udzieleniu daleko 
idącego wsparcia fi nansowego i socjalnego po opuszczeniu seminarium46. 

Przygotowanie komunistycznego państwa do akcji poboru alumnów 
w szeregi wojska została w latach 1964-1965 przygotowana programowo 
dużo lepiej niż wcześniej prowadzone działania. Sukces jednak i tym razem 
był co najmniej dyskusyjny, o ile nie wątpliwy. W związku z nowym sposo-
bem polityki „wychowawczej”, prowadzonej przez państwo w szeregach woj-
ska, własne metody „opiekuńcze” nad alumnami-żołnierzami zaprowadził 
Kościół katolicki. Wzmożono kontakt korespondencyjny z klerykami odby-
wającymi służbę. W obszernej korespondencji informowano ich na bieżąco 
o życiu w seminarium. Kontakt listowny utrzymywano także z rodzicami kle-
ryków. Wizyty w jednostkach wojskowych składali koledzy z seminarium i oj-
cowie duchowni, ponadto zdynamizowano duszpasterstwo w parafi ach leżą-
cych najbliżej „jednostek kleryckich”. Odpowiedzią Kościoła na propagandę 
komunistyczną było regularne wysyłanie alumnom w wojsku prasy katolickiej 

45 T. Krawczak, Ingerencja władz partyjno-rządowych, s. 43-51.
46 J. Macholak, Problemy szkolenia wojskowego żołnierzy-alumnów, s. 95-107.
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i literatury, a także głoszenie nauk w trakcie odbywania przepustek i urlopów. 
Przeciwdziałanie ze strony biskupów dostrzegały władze, które domagały się 
spotęgowania indoktrynacji alumnów47.

Postawa kleryków służących w LWP powodowała poczucie bezsilności 
u politycznych decydentów. Klerycy cierpliwie znosili ciężką pracę fi zyczną 
w jednostkach ratowniczych, ofi arnie udzielali się też podczas prac polowych 
i żniwnych w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Z dystansem traktowa-
li nauki polityczne udzielane im przez politruków. Pozostawali obojętni wobec 
podszeptów o porzuceniu powołania na rzecz wygodnego życia świeckiego, 
nie robiły też na nich wrażenia częste wizyty funkcjonariuszy SB w domach 
rodzinnych48. Pomimo konsekwentnych szykan, przerywania modlitw, odbie-
rania książeczek do nabożeństwa, krzyżyków i medalików oraz licznych kar 
za „łamanie” laickiego charakteru LWP, alumni byli żołnierzami zadziwiają-
co wzorowymi, o czym świadczyły wewnętrzne raporty Ministerstwa Obrony 
Narodowej: 

Z wcielonych […] alumnów seminarium duchownego w Kielcach zdecydowana 
większość to wzorowi żołnierze. Do zajęć przygotowują się sumiennie, udzielają 
pomocy w nauce żołnierzom słabszym. Ich odpowiedzi na zajęciach politycznych 
nie budzą zastrzeżeń […], sami pytań nie zadają, ani też nie biorą aktywnego 
udziału w dyskusji. Pewne trudności niektórym alumnom sprawia jedynie wycho-
wanie fi zyczne. Również dyscyplina alumnów nie budzi zastrzeżeń […]. Z urlo-
pów i przepustek wracają w określonym terminie […]. Typowym dla znacznej 
części alumnów jest ich małomówność, skrytość, stronienie od żołnierzy niezdy-
scyplinowanych, wulgarnie wyrażających się, a zbliżają się do żołnierzy inteli-
gentnych i kulturalnych49.

Trzeci etap poboru alumnów do LWP (1973-1980)

Ostatni etap istnienia jednostek kleryckich w szeregach LWP (1973-1980) 
był czasem schyłkowym tej formy represji i szykan wobec Kościoła. Liczba 
wcielonych do wojska kleryków była w tym czasie wyraźnie niższa, ale nie 
należy tego wiązać z deklarowaną przez ekipę Edwarda Gierka „normaliza-
cją” stosunków państwo-Kościół, ta bowiem – w porównaniu z liczbą i cha-
rakterem antykościelnych posunięć władzy – była li tylko pustym frazesem 
propagandowym. Przeciwko dalszemu utrzymywaniu osobnych jednostek 

47 A. Setlak, Służba wojskowa alumnów, s. 51-64.
48 Metody pracy operacyjnej, s. 437-438 (notatka funkcjonariusza MO z rozmowy z kan-

dydatem do zakonu paulinów, Tarnowskie Góry, 11 sierpnia 1971 roku).
49 J. Macholak, Problemy szkolenia wojskowego żołnierzy-alumnów, s. 96.
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kleryckich przemawiała nie tylko przeciwskuteczność metod „wychowaw-
czych”, ale także wysokie koszty utrzymania wspomnianych jednostek (dużo 
wyższe uposażenie kadry dowódczej, wysokie ogólne koszty administracyjne 
i techniczne jednostek w Szczecinie-Podjuchach, Brzegu i Bartoszycach). Nie 
bez znaczenia było też uodpornienie kleryków na polityczne oddziaływanie 
politruków, do czego młodzież seminaryjna przygotowywana była przez oj-
ców duchowych i alumnów, którzy zakończyli odbywanie służby wojskowej. 
Kościół potrafi ł się wykazać elastycznością działania i pomysłowością dużo 
większą niż nieruchliwe struktury komunistycznego państwa. Przykładem 
może być zbojkotowanie przez Episkopat Polski obowiązku meldowania słu-
chaczy w seminariach, w wyniku czego komisje poborowe miały duży kłopot 
w zlokalizowaniu miejsca pobytu kleryków (1972)50.

Kres „eksperymentu” (jak czasem nazywano w partyjnej nowomowie 
służbę wojskową alumnów) wiązać należy także z szybko zmieniającą się sy-
tuacją polityczną w Polsce w latach 70. XX wieku. Wobec narodzin i rozwoju 
świeckiej opozycji politycznej w drugiej połowie lat 70. Kościół przestał być 
głównym wrogiem komunistów. Co więcej, zaczęto go postrzegać jako istot-
ny czynnik stabilizujący sytuację wewnętrzną, a przynajmniej wpływający na 
tonowanie radykalizmu opozycji. Już w 1973 roku rozwiązano kompanię kle-
rycką w Szczecinie-Podjuchach. Wybór Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską 
16 października 1978 roku całkowicie zmienił sytuację Kościoła katolickiego 
w Polsce, przyczyniając się do rozwiązania jednostki kleryckiej w Brzegu rok 
później (1979), a jednostkę w Bartoszycach zlikwidowano w kwietniu 1980 
roku51.

Służba wojskowa kleryków archidiecezji poznańskiej

Spośród 2713 kleryków, jacy w latach 1955-1980 odbyli służbę w LWP, 
179 alumnów pochodziło z poznańskiego seminarium, co stanowi 6,6% ogól-
nej liczby żołnierzy-alumnów. 

Pierwszy pobór poznańskich kleryków do LWP nastąpił w 1960 roku. Rok 
później archidiecezję poznańską oszczędzono (1961), lecz w latach 1962-1969 
komunistyczne władze dokonywały corocznych poborów wśród alumnów tu-
tejszego seminarium duchownego. W latach 1967-1968 „w kamasze” ubrano 
największą (jednorazowo) liczbę alumnów: 23 w 1967 roku oraz 30 rok póź-
niej (1968). W latach 1970-1972 nastąpiła przerwa w przymusowym poborze 
poznańskich kleryków, ale od następnego roku aż do końca „kleryckiego eks-

50 A. Friszke, PRL wobec Kościoła, s. 47.
51 K. Pawlicka, Polityka władz, s. 136.
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perymentu” władze corocznie powoływały do wojska od kilku do kilkunastu 
alumnów (1973-1979). 

Wspomnienia i świadectwa żołnierzy-alumnów z archidiecezji poznań-
skiej wskazują, że byli oni poddawani w trakcie swej służby wszelkim stoso-
wanym szykanom i represjom oraz że próbowano ich odciągać od wybranej 
drogi kapłaństwa. Z drugiej strony zachowana w Archiwum Arcybiskupiego 
Seminarium Duchownego korespondencja i dokumenty dowodzą wysiłku, 
jaki władze zwierzchnie archidiecezji oraz koledzy alumnów-żołnierzy wkła-
dali we wspieranie ich, by wytrwali w postanowieniu.

Przed opuszczeniem seminarium i udaniem się w podróż do jednostek 
wojskowych władze seminaryjne dokonywały uroczystego pożegnania we-
zwanych do służby kleryków. Nierzadko były to uroczystości kilkudniowe, 
aby umocnić wśród kleryków wiarę, powołanie kapłańskie i więzy koleżeń-
skie. W 1964 roku pożegnanie 16 alumnów rozpoczęło się 28 października 
uroczystym nabożeństwem w poznańskiej Farze. W trakcie nowenny do Mat-
ki Boskiej Nieustającej Pomocy ojcowie duchowni seminarium oddali pod 
opiekę kleryków, a kazanie wygłosił ks. Marian Banaszak. Dzień później, 
29 października 1964 roku, w mieszkaniu rektora poznańskiego seminarium, 
ks. prof. Władysława Pawelczaka, odbyło się kameralne pożegnanie kleryków 
z udziałem biskupa Tadeusza Ettera: 

W czasie wspólnej kawy przemówił Ksiądz Rektor, który zachęcił swych wy-
chowanków do nadprzyrodzonej i mężnej postawy; do naśladowania kapłanów 
i biskupów, którzy odbyli służbę wojskową, a nawet cierpieli w obozach niemiec-
kich. Wszelkie warunki są dobre, Bóg je daje, należy je tylko wykorzystać. My-
śli Księdza Rektora rozwinął Ksiądz Biskup, zachęcając przyszłych wojaków do 
godnego, kleryckiego i męskiego podjęcia próby w wojsku i do takiej postawy, 
która zmienia środowisko. Na koniec Ksiądz Biskup udzielił zebranym błogosła-
wieństwa, poświęcił krzyże i wręczył je alumnom, jako zapowiedź zwycięstwa 
w dniach próby52.

Wyjazd alumnów do koszar był początkiem trudnej pracy dla władz po-
znańskiego seminarium. Należało czym prędzej ustalić adres jednostki woj-
skowej, do której trafi ł kleryk. Wprawdzie każdy z nich dostawał powołanie 
do konkretnej jednostki, ale władze komunistyczne często przenosiły alum-
nów, aby w ten sposób utrudnić kontakt seminariów z nimi. Odpowiedzią Ko-
ścioła na podobne działania ze strony państwa było zintensyfi kowanie kontak-
tów z rodzicami alumnów lub – w przypadku ich śmierci – kręgiem najbliższej 

52 Archiwum Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu (dalej: AASD), Kore-
spondencja z alumnami w wojsku 1962-1965 (dalej: Korespondencja 1962-1965), Sprawozdanie 
z pożegnania alumnów odchodzących do wojska (1964), s. 158.
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rodziny. Dzięki temu poznańska kuria i władze seminarium znały miejsce po-
bytu swego kleryka i mogły na bieżąco utrzymywać z nim kontakt53. 

Korespondencja prowadzona przez seminarium z klerykami-żołnierzami 
była – ku niezadowoleniu władz wojskowych i politycznych – obszerna. Szcze-
gólnie zaangażowany w jej prowadzenie był rektor poznańskiego seminarium, 
ks. prof. Władysław Pawelczak, który osobiście pisał do alumnów. Rektor wy-
korzystywał każdą okazję, aby wesprzeć swoich podopiecznych. Regularnie 
wysyłał alumnom życzenia imieninowe, przy tej okazji relacjonując wydarze-
nia z życia seminaryjnego. W przypadku pobytu kleryka w szpitalu wnikliwie 
wypytywał o stan zdrowia. Informował też kleryków-żołnierzy o utrzymywa-
niu kontaktów z ich rodzinami54. Wysiłki te miały na celu umocnienie ducha 
pobożności w klerykach oraz wiary w opiekę i troskę ze strony duchownych 
przełożonych i kolegów. Listy te stanowiły nierzadko pierwsze i najważniejsze 
słowa wsparcia udzielone alumnom po przekroczeniu bramy koszar.

Dla wielu alumnów przybycie do jednostek i zetknięcie się z wojskowym 
rygorem było wydarzeniem wyjątkowo ciężkim. Dotąd byli pilnymi uczniami 
szkół powszechnych, a później studentami w seminarium i oto nagle stawali 
w obliczu życia i zwyczajów kompletnie nieznanych. O trudnych początkach 
służby często wspominali w listach do ojców duchownych z seminarium: 

Czuję się dobrze, powoli przystosowuję się do trudnego i twardego życia żołnier-
skiego. Ostatnio miałem wprawdzie pewne kłopoty ze zdrowiem – minęły one 
jednak i obecnie biorę już udział we wszystkich zajęciach. Boli mnie jedynie nie-
możność uczestnictwa we mszy świętej i komunii świętej, brakuje także semina-
ryjnej atmosfery modlitwy i skupienia. Pocieszam się myślą, że z pomocą Łaski 
Bożej wytrwam i umocnię [się] w łasce powołania kapłańskiego i wrócę za dwa 
lata (które przyda się z pewnością w pracy duszpasterskiej) wraz z zapałem do 
modlitwy55.

Paradoksalnie początek służby wojskowej stał się dla kleryków łatwiejszy, 
gdy obowiązujący do 1964/1965 roku model rozpraszania alumnów w wielu 
jednostkach wojskowych zastąpiono powoływaniem ich do kompanii kleryc-
kich. Będąc w jednym miejscu, wzajemnie udzielali sobie wsparcia i pomocy, 
starsi stażem stanowili wsparcie dla nowo powołanych słuchaczy seminariów56.

53 Tamże, s. 1-4, 11, 15.
54 Tamże, Odpis listu rektora Władysława Pawelczaka do alumna Bogdana H. z 23 listopa-

da 1962 roku, s. 17; Odpis listu rektora Władysława Pawelczaka do alumna Bolesława B. 
z 24 listopada 1962 roku, s. 20.

55 Tamże, List kleryka Michała M. do ks. rektora Władysława Pawelczaka, Żagań 21 grudnia 
1964 roku, s. 183.

56 AASD, Korespondencja z alumnami w wojsku 1966-1968 (dalej: Korespondencja 1966- 
-1968), List kleryka do ks. rektora Władysława Pawelczaka z dnia 10 listopada 1967 roku, s. 347-349.
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Pierwsze dni i tygodnie służby w koszarach były wyczerpujące. Wpraw-
dzie poczta od rodzin, kolegów i ojców duchownych w seminarium przy-
chodziła na bieżąco, ale liczne codzienne obowiązki uniemożliwiały bieżące 
odpisywanie na listy. Nierzadko zwłoka wynosiła kilka tygodni. Zmęczenie 
dawało o sobie znać nawet podczas pisania listów. Klerycy z niecierpliwością 
oczekiwali złożenia przysięgi, gdyż wiązano z nią nadzieje na nabycie szer-
szych praw do udziału w praktykach religijnych. Dotychczasowe ograniczenia 
w swobodzie życia religijnego alumni-żołnierze wiązali z faktem niezłożenia 
przysięgi wojskowej. Rychło okazywało się, że złożenie przysięgi niewiele 
zmieniało w stosunku dowództwa do ich potrzeb duchowych. Już w pierw-
szych tygodniach służby klerycy odkrywali, że najbliższe dwa lata będą dla 
nich czasem ciężkiej próby, że będą poddawani różnym szykanom i presji 
ze strony przełożonych. Mimo spełnienia formalnych wymogów do udziału 
w specjalistycznych kursach szkoleniowych odmawiano klerykom takiego 
prawa, i to tylko przez wzgląd na ich przynależność do seminariów duchow-
nych. Alumni spotykali się także z odmownym załatwianiem ich wniosków 
o przeniesienie do innych jednostek, i to mimo oczywistych przesłanek zdro-
wotnych57.

Przypadki opisane powyżej stanowiły dopiero zapowiedź szykan, jakie 
spadały na kleryków w ciągu kolejnych tygodni i miesięcy służby wojsko-
wej. Bolesnym doświadczeniem dla wszystkich kleryków było „laickie” Boże 
Narodzenie. Wielu z nich wspominało w korespondencji, że właśnie w czasie 
poprzedzającym święta zlecano im dużo więcej ciężkich zajęć fi zycznych, aby 
w ten sposób zniechęcić kleryków do wieczornej modlitwy i duchowej pracy 
nad sobą. Często odmawiano też im przepustki na dni świąteczne, aby w ten 
sposób uniemożliwić klerykom udanie się do pobliskich parafi i, w których go-
ściny udzielali im proboszczowie i wikariuszowie58. W 1965 roku w kompa-
nii kleryckiej w Gdańsku wprowadzono w wieczór wigilijny niemal regularny 
„stan alarmowy”: 

Święta Bożego Narodzenia przeżywaliśmy w radości i pokoju mimo trudności 
i przeszkód, którymi starano się nas dręczyć, szczególnie pod względem du-
chowym. Przez całe święta pilnowano nas prawie na każdym kroku, zwłaszcza 
w wieczór wigilijny, ponieważ bano się, abyśmy po capstrzyku nie poszli na pa-
sterkę. Zabroniono nam śpiewania kolęd, grożąc nawet karą aresztu. Urządzono 
nam wprawdzie „kolację żołnierską” w wieczór wigilijny, która miała nam „przy-
pominać” tradycyjną wieczerzę, ale w rezultacie miało to wszystko jakiś obcy 

57 AASD, Korespondencja 1962-1965, List kleryka Stanisława W. do ks. rektora Władysława 
Pawelczaka z dnia 26 listopada 1962 roku oraz 7 lutego 1963 roku, s. 22, 36.

58 Tamże, s. 38-39.
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charakter, niereligijny. Czyniono wszystko tak, jak na pewnej odprawie przed 
świętami zaznaczył dowódca: „zachować tradycję bez jakichś ceremoniałów re-
ligijnych”59.

Atmosfera w tej samej jednostce (lecz przeniesionej już do Bartoszyc) była 
podobna rok później. Zgodnie z rozkazem ofi cerów politycznych obowiązy-
wał zakaz śpiewania kolęd. Prawo opuszczenia koszar w wieczór wigilijny 
otrzymali nieliczni, pozostali wzięli udział w „żołnierskiej kolacji”, podczas 
której podano zupę owocową i makaron z serem. Klerycy postanowili prze-
rwać tę laicką „uroczystość” przełamaniem się opłatkiem z kolegami i dowód-
cami, co wprawiło w popłoch część rygorystycznie usposobionych ofi cerów, 
inni zaś nie wiedzieli, jak się zachować. Wieczorem dowództwo zarządziło 
obowiązkową obecność podczas oglądania fi lmu, a o godz. 22.00 zarządzono 
capstrzyk. Nie przeszkodziło to jednak klerykom w zorganizowaniu własnych 
wieczorów wigilijnych, podczas których po cichu śpiewano kolędy i odma-
wiano modlitwy60. 

Podobny rodzaj szykan stosowano wobec kleryków w czasie wielkanoc-
nym oraz poprzedzającym inne uroczystości liturgiczne. Najczęściej władze 
wojskowe albo całkowicie wstrzymywały wydawanie przepustek lub odma-
wiały ich wydania klerykom, albo też zarządzały „pilne” ćwiczenia poligo-
nowe. Dość często stosowano też wobec alumnów kłamstwo lub podstęp. 
Przykładem może być historia opisana władzy seminaryjnej przez kleryka Zbi-
gniewa S. Według jego słów prawo udania się do kościoła w jedną z niedziel 
uzyskał dla żołnierzy kapelan wojskowy. Dowództwo rzeczywiście udzieliło 
określonej grupie szeregowych przepustek, ale nakazało udać się na mecz pił-
ki nożnej oraz do kina. Wszystkim wręczono bilety. Żołnierze skorzystali co 
prawda z przepustek, ale grupa alumnów i tak udała się do miejscowego ko-
ścioła, by wziąć udział w nabożeństwie i spowiedzi61. 

Brak możliwości uczestnictwa w mszach i drastyczne ograniczenie swo-
body religijnej były tym rodzajem represji, które klerycy odczuwali najmoc-
niej. Wspominali o tym wszyscy alumni korespondujący z władzami semina-
ryjnymi w Poznaniu62.

Utrzymując kontakt z ojcami duchowymi i księdzem rektorem, klerycy 
w otwarty sposób pisali o spotykających ich trudnościach. Wymianę listów 

59 AASD, Korespondencja 1966-1968, List kleryka Andrzeja N. do ks. rektora Władysława 
Pawelczaka z dnia 15 stycznia 1966 roku, s. 212-213.

60 Tamże, List kleryka Romualda K. do ks. rektora Władysława Pawelczaka z dnia 31 grudnia 
1966 roku, s. 287-289.

61 AASD, Korespondencja 1962-1965, List kleryka Zbigniewa S. do ks. rektora Władysława 
Pawelczaka z dnia 1 kwietnia 1965 roku, s. 205-206.

62 Tamże, s. 27-28; List kleryka Stanisława M. do ks. rektora Władysława Pawelczaka z dnia 
17 listopada 1965 roku, s. 226-227.



196 LESZEK WILCZYŃSKI

prowadzono w sposób ofi cjalny, jak również korzystając z życzliwości rodzin, 
znajomych, duchowieństwa z miejscowości sąsiadujących z jednostkami i za-
konników. Żołnierze-alumni wykorzystywali też przepustki, aby nadać kore-
spondencję pocztą cywilną, przez co istniało mniejsze prawdopodobieństwa, 
że zostanie ona poddana cenzurze. Alumni mieli pełną świadomość, że kore-
spondencja pisana do nich i przez nich jest poddawana kontroli, z czego zresz-
tą nieraz się śmiali, ale radykalizacja poglądów politruków i części dowódców 
pod koniec lat 60. XX wieku sprawiły, że alumni byli dużo bardziej ostrożni 
i częściej korzystali z pośrednictwa członków rodzin i „kanałów kościelnych” 
(parafi i, klasztorów) przy wysyłce listów63. 

Jak już wspomniano, utrzymywanie stałej korespondencji pomiędzy semi-
narium i klerykami w wojsku było istotnym elementem umacniania forma-
cji wewnętrznej alumnów. Sami przyznawali oni w korespondencji, że wia-
domości z seminarium były dla nich bardzo ważne. Lektura korespondencji 
stanowiła „kojącą” odskocznię od mroków koszarowego życia i prymitywnej 
indoktrynacji, jakiej poddawano ich w trakcie zajęć „oświatowych”. Duży 
wkład w opiekę nad alumnami odbywającymi służbę wojskową mieli też 
rodzice i proboszczowie parafi i, leżących blisko jednostek wojskowych64. 
O znaczeniu wsparcia, jakiego klerykom-żołnierzom udzielały rodziny i Ko-
ściół, doskonale wiedzieli zarówno ojcowie duchowni alumnów, jak również 
arcybiskup poznański, który zalecał rektorowi utrzymywanie kontaktów z ro-
dzicami alumnów w celu prowadzenia żywej korespondencji65. 

Należy podkreślić, że arcybiskup sam prowadził korespondencję z klery-
kami, zawiadamiając ich o wydarzeniach z wewnętrznego życia archidiece-
zji poznańskiej i Kościoła powszechnego, dziękując za modlitwę ofi arowaną 
w jego intencji przez alumnów-żołnierzy. Z biegiem lat korespondencja mię-
dzy seminarium poznańskim i służącymi w LWP alumnami nabrała charak-
teru zorganizowanego, co podkreślał w sprawozdaniu dla arcybiskupa rektor 
ks. Władysław Pawelczak: 

Z naszymi wojakami utrzymujemy stały kontakt listowny, przesyłając im kilka 
razy w roku szkolnym informacje o seminaryjnych aktualiach. Klerycy odby-
wający służbę wojskową odwzajemniają się nam listami, pisanymi bądź to zbio-
rowo, bądź indywidualnie. Z okazji urlopów chętnie nawiedzają seminarium. 
Dwóch kleryków z Bartoszyc otrzymało nawet urlop podczas obchodów milenij-
nych w Poznaniu, uważając sobie możność uczestnictwa w tych uroczystościach 
za widoczną łaskę Bożą. Delegacje naszych kleryków odwiedziły swych kolegów 

63 AASD, Korespondencja 1966-1968, List z dnia 12 marca 1967 roku, s. 299-300; 309-310.
64 AASD, Korespondencja 1962-1965, s. 162-169.
65 Tamże, List abp Antoniego Baraniaka do rektora Władysława Pawelczaka z 3 lutego 1965 

roku, s. 199.
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z okazji składania przysięgi, co sprawiło im wielką radość. Także księża modera-
torzy odwiedzili niektóre grupy66.

Faktycznie seminarium poznańskie organizowało wyjazdy księży i innych 
alumnów do kompanii kleryckich, wspierało także wzajemne odwiedzanie się 
przez alumnów-żołnierzy. Trzeba jednak stwierdzić, że nawet składanie wizyt 
alumnom było dla władz komunistycznych okazją do szykanowania zarówno 
żołnierzy-alumnów, jak i ich gości. W 1965 roku grupa kleryków z jednost-
ki w Opolu postanowiła odwiedzić swoich kolegów z Brzegu, ale nie zostali 
wpuszczeni na teren tamtejszej jednostki pod pretekstem panującej w kosza-
rach epidemii i trwającej właśnie kwarantanny. Rzeczywistą przyczyną było 
odkrycie faktu, że przyjeżdżający w gościnę szeregowcy to alumni i że chcą 
odwiedzić kolegów z seminarium67. 

W październiku 1967 roku, a więc w czasie, gdy władze centralne zwiększa-
ły pobór alumnów do wojska, z wizytą do Bartoszyc udał się ks. prof. Jan Pytel 
wraz z trzema klerykami. Zanim doszło do spotkania z żołnierzami-alumnami 
duchowny, został zaproszony na rozmowę z zastępcą dowódcy ds. politycznych 
i kilkoma innymi ofi cerami. Rozmowa „przebiegała w atmosferze dobrej i kul-
turalnej”, chociaż ksiądz profesor poruszył wiele kłopotliwych tematów: szy-
kanowania kleryków, odbierania im książeczek do nabożeństwa i medalików, 
zmuszania do udziału w kołach zainteresowań i poddawania ich politycznej 
indoktrynacji. Ksiądz Jan Pytel skrytykował też postawę i zachowanie części 
ofi cerów, co jednak nie spotkało się z komentarzem ze strony rozmówców. 

Zapewne chcąc zrobić dobre wrażenie, dowództwo jednostki w Bartoszy-
cach zgodziło się na opuszczenie koszar przez 60 alumnów, którzy wraz z ks. 
prof. Janem Pytlem udali się do pobliskiego klasztoru sióstr serafi tek, dokąd 
przybył także ks. rektor Henryk Gulbinowicz68. 

Dobra i kulturalna atmosfera, a nawet kurtuazja ze strony wojskowych po-
litruków, o której wspominał ks. prof. Jan Pytel, nie były regułą w kontaktach 
LWP z opiekunami duchownymi alumnów. Wkrótce po wizycie w Bartoszy-
cach spodziewano się ogłoszenia daty przysięgi wojskowej, na którą zamierza-
no wydelegować przedstawicieli seminariów. Władze wojskowe postanowiły 
jednak złośliwie przyspieszyć termin przysięgi o tydzień, przez co klerycy 
nie mogli na czas wysłać zawiadomienia do rodzin i seminarium w Poznaniu. 
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności ks. Jan Pytel dotarł do Brzegu na czas, 
gdzie jego – wraz z przedstawicielami innych seminariów – poproszono na 

66 AASD, Korespondencja 1966-1968, Sprawozdanie ks. prof. Władysława Pawelczaka dla 
abp. Antoniego Baraniaka, 1 lipca 1966 roku, s. 255-256.

67 AASD, Korespondencja 1962-1965, List z 13 grudnia 1965, s. 230-231.
68 AASD, Korespondencja 1966-1968, Sprawozdanie ks. Jana Pytla z wizyty w Bartoszycach, 

27 listopada 1967 roku, s. 360-362.
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dwugodzinną rozmowę z ofi cerami politycznymi. Obie strony przedstawiły 
sobie długą listę zarzutów69. 

Reakcje wojskowych na wizyty przedstawicieli seminarium poznańskiego 
w kompaniach kleryckich były bardzo zróżnicowane, co potwierdzał ks. Jan 
Stanisławski. W styczniu i lutym 1968 roku udał się on do Szczecina oraz 
Brzegu. O ile w Brzegu spotkanie z klerykami odbyło się bez żadnych proble-
mów, o tyle w Szczecinie przedstawiciele seminarium musieli czekać aż dwie 
godziny70. 

Spotkania z klerykami odbywane podczas wizyt ojców duchownych i ko-
legów w kompaniach, jak również spotkania z alumnami-żołnierzami podczas 
ich urlopów w Poznaniu, dawały władzom kościelnym dużą wiedzę o trakto-
waniu kleryków w wojsku. Rozmowy te stanowiły istotne uzupełnienie infor-
macji listownych o szykanach i represjach, jakim poddawano alumnów pod-
czas służby w LWP.

Paleta uciążliwości, jakie znosili klerycy w wojsku, była szeroka. Czę-
stym rewizjom poddawano rzeczy osobiste alumnów, byli oni także śledzeni 
i podsłuchiwani. Spotkanie kilku kleryków w jednym pomieszczeniu było dla 
dowódców i politruków jednoznaczne ze zorganizowaniem „podstępnego” ze-
brania, celem odbycia wspólnej modlitwy. Pomieszczenia, w których przeby-
wali alumni, były ciągle wizytowane, próby modlitwy lub śpiewów religijnych 
przerywano, organizując jednocześnie alarm w całych jednostkach. Władze 
wojskowe i wychowawcy polityczni zamierzali w ten sposób skonfl iktować 
żołnierzy-kleryków ze świeckimi szeregowymi. 

Książeczki do nabożeństwa oraz wydawnictwa religijne w liczbie „po-
nadnormatywnej” często konfi skowano, chociaż stanowczość kleryka i brak 
jego zgody na odebranie własności potrafi ły skutecznie pohamować zapędy 
nawet najbardziej zapalczywych ofi cerów politycznych: „Pewnego dnia przy-
była do nas specjalna komisja, badająca zainteresowanie żołnierzy. Przegląda-
jąc nasze szafki znaleźli u mnie kilka Przewodników Katolickich, Tygodniki 
Powszechne, Pismo Święte, [podręczniki] historii Kościoła i orzekli, że zakła-
dam bibliotekę parafi alną. Zostałem wezwany na specjalną rozmowę, której 
celem miało być wymuszenie na mnie pozbycia się tych materiałów. Ja jednak 
powołałem się na pewne ustawy, które nie ograniczają posiadania tych rzeczy 
w wojsku i dlatego w dalszym ciągu z nich korzystam”71, relacjonował w li-
ście kleryk Wacław K., służący w jednostce pod Sanokiem. 

69 Tamże, Sprawozdanie ks. Jana Pytla z przebiegu składania przysięgi wojskowej w Szczecinie 
i Brzegu, 16 grudnia 1967 roku, s. 379-380.

70 Tamże, Sprawozdania ks. Jana Stanisławskiego z wizyty w Brzegu oraz Szczecinie-Pod-
juchach, 28 lutego 1968 roku, s. 401-403.

71 AASD, Korespondencja 1962-1965, List kleryka Wacława K. do rektora ks. Władysława 
Pawelczaka z dnia 27 lutego 1964 roku, s. 133-135.
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Z dużo większą bezwzględnością politruków i dowódców spotkali się 
kilka lat później alumni-żołnierze z kompanii kleryckiej w Brzegu. Jak rela-
cjonował kleryk Florian S. w liście do abp. Antoniego Baraniaka, wkrótce po 
przyjeździe do jednostki alumnów zapewniono o swobodzie kultu i prawie do 
posiadania książeczek liturgicznych, lecz: „Przed kilku dniami spotkała nas 
jawna szykana, a mianowicie musieliśmy oddać wszystkie [posiadane indy-
widualnie] Pisma Święte, mszaliki, itp., i złożyć to wszystko do plecaków, do 
których mamy dostęp bardzo rzadki […]. Po tym incydencie doszedł drugi. 
Przeprowadzono kontrolę, by wyrwać nam z rąk różaniec święty. Kilku kole-
gów pozbawiono różańca”72. Rok później klerycy pełniący służbę wojskową 
w Brzegu sporządzili dla ks. prof. Władysława Pawelczaka listę 27 rodzajów 
szykan i represji, jakim ich poddawano w trakcie pełnienia służby (autor lub 
autorzy sprawozdania nie są znani)73:

1. zakaz odbywania modlitwy w postawie klęczącej; w przypadku „zła-
pania na gorącym uczynku” kleryka karano dodatkową ciężką pracą,

2. zakaz lektury pism religijnych (karana dodatkową ciężką pracą),

3. odbieranie medalików i krzyżyków w brutalny sposób (ze zrywaniem 
łańcuszków z szyi włącznie),

4. zakaz dostarczania do biblioteczki wojskowej literatury religijnej 
(dział literatury religijnej stanowiły publikacje o charakterze laickim 
i antykościelnym),

5. zakaz prywatnego posiadania literatury katolickiej (przypadki niszcze-
nia książek katolickich i profanowania Pisma Świętego przez dowód-
ców w przypadku ich znalezienia w szafkach żołnierzy),

6. ograniczanie czasu wolnego klerykom (celem uniemożliwienia udziału 
w praktykach religijnych),

7. konfi skowanie podręczników i skryptów seminaryjnych, zakaz nauki 
przedmiotów teologicznych i dotyczących historii Kościoła,

8. wymuszanie na klerykach udziału w „kółkach zainteresowań” (kółka 
te były okazją do prowadzenia komunistycznej indoktrynacji); w przy-
padku konsekwentnej odmowy ze strony kleryków udziału w „kółkach 
zainteresowań” otrzymywali oni rozkaz karnego udziału w dodatko-
wych zajęciach i ciężkich pracach polowych,

72 AASD, Korespondencja 1966-1968, List alumna Floriana S. do abpa Antoniego Baraniaka, 
10 listopada 1967 roku, s. 397.

73 Tamże, Dokument pt. Jednostka wojskowa w Brzegu (Zgorzelcu), s. 450-452 (odręcznie 
data 28 maja 1968 roku).
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9. złośliwe delegowanie zadań klerykom w niedziele, celem uniemożli-
wienia praktyk religijnych,

10. wymuszanie na klerykach udziału w konkursach ogólnowojskowych 
(zasadniczy cel: ograniczenie czasu wolnego alumnów), mimo prote-
stów alumnów-żołnierzy,

11. wymuszanie na klerykach udziału w rocznicowych uroczystościach 
partyjnych i świętach komunistycznych, straszenie konsekwencjami 
karnymi (pod pretekstem „wrogości wobec PRL”) w przypadku od-
mowy, 

12. przypisywanie żołnierzom-alumnom udziału w organizacji uroczy-
stości partyjnych i komunistycznych (np. uczczenie V Zjazdu Partii 
lub 25-lecia LWP), 

13. zmuszanie alumnów do udziału w pochodzie pierwszomajowym,
14. dyskryminowanie kleryków przy udzielaniu niedzielnych przepustek 

lub wydawanie ich warunkowo (po deklaracji, że alumn nie uda się 
w niedzielę do kościoła),

15. wymuszanie na alumnach deklaracji o wystąpieniu z seminarium du-
chownego i zarzuceniu drogi kapłaństwa, 

16. nakłanianie alumnów do spożywania alkoholu,
17. umyślne i prowokacyjne organizowanie w adwencie i Wielkim Poście 

hucznych imprez rozrywkowych, zmuszanie do udziału w nich klery-
ków (pod pretekstem zajęć szkoleniowych),

18. ograniczanie możliwości spotkania z klerykami duchownym gościom 
(możliwość spotkania się z najwyżej dwoma klerykami),

19. odmawianie gościom-księżom, odwiedzającym kleryków, możliwo-
ści spotkania z nimi (pod pretekstem nieobecności lub przeniesienia 
kleryka do innej jednostki wojskowej),

20. organizowanie prowokacyjnych pogadanek o charakterze antyko-
ścielnym i antyreligijnym,

21. łamanie tajemnicy korespondencji („Przesyłki dochodzą niejedno-
krotnie naruszane”),

22. zmuszanie alumnów do płatnej współpracy z kontrwywiadem woj-
skowym,

23. utrudnianie klerykom możliwości spotkań z duchownymi (karanie 
alumnów nawet za przypadkowe spotkanie z księżmi podczas marszu 
w okolicach koszar),

24. złośliwe organizowanie alarmów i pilnych wymarszów z koszar 
w okresie poprzedzającym planowany przyjazd krewnych alumnów 
lub gości z macierzystego seminarium,

25. odrzucanie próśb o przepustki motywowanych ważnymi przyczynami 
osobistymi alumna,
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26. uciążliwa agitacja za przynależnością kleryków do Kół Młodzieży 
Wojskowej (odpowiednik cywilnego Związku Młodzieży Socjali-
stycznej) oraz Drużyn Służby Socjalistycznej), 

27. surowsze od świeckich karanie kleryków za podobne przewinienia. 

Sytuacja kleryków w LWP nie uległa istotne poprawie po upadku reżi-
mu Władysława Gomułki. Za czasów jego następcy, Edwarda Gierka (1970- 
-1980), szykany stały się nieznacznie bardziej „wysublimowane”. Nadal łama-
no tajemnicę korespondencji, chociaż czyniono to dyskretniej, wykorzystując 
do tego zdobycze techniki74. Nawet pod koniec lat 70. XX wieku, gdy szcze-
cińską „kompanię klerycką” już dawno rozwiązano, a wkrótce miano rozwią-
zać dwie pozostałe kompanie, odbywających w nich służbę alumnów podda-
wano karom z powodu posiadania literatury religijnej75.

Inną uciążliwością dla żołnierzy-kleryków były rutynowe „szkolenia”, 
prowadzone przez ofi cerów politycznych. Nierzadko poprzedzały je spotkania 
z bezpośrednimi dowódcami już na początku obecności kleryka w jednostce. 
Spotkania te miały zróżnicowany przebieg i charakter – życzliwy lub pełen 
wrogości. Postawą wrogą charakteryzowali się wobec kleryków szczególnie 
podofi cerowie, których wykształcenie nie przewyższało szkoły podstawowej76. 
Nisko cenieni przez kleryków byli także politrucy, absolwenci partyjnych kur-
sów i szkoleń, prowadzący zajęcia „wychowawcze” w sposób szablonowy, 
schematyczny i nudny77. Alumni zasadniczo starali się uczestniczyć w tych za-
jęciach tylko w sposób bierny, nie zabierając głosu, postawienie bowiem słabo 
wykształconego politruka w kłopotliwej dla niego sytuacji mogło sprowadzić 
na kleryka uciążliwe konsekwencje. Często zresztą sami ofi cerowie polityczni 
starali się pospiesznie wycofać z kłopotliwej dyskusji, w którą – dla swady 
– wciągali ich co bardziej zaczepni seminarzyści. Zajęcia polityczno-oświa-
towe były przez alumnów traktowane jako strata czasu, choć zarazem dawały 
one zmęczonym klerykom możliwość odpoczynku. Wyjątkiem od tej regu-
ły stała się sprawa listu biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 
roku, która zelektryzowała komunistyczną propagandę i sprowokowała ataki 
na Episkopat i Kościół. Ofi cerom politycznym zależało szczególnie na pozna-
niu  opinii kleryków w związku z listem, budzącym u znacznej części opinii 

74 AASD, Korespondencja z alumnami w wojsku 1974-1979 (dalej: Korespondencja 1974- 
-1979), List kleryka Andrzeja Sz. z 5 listopada 1977 roku, s. 502.

75 Tamże, List kleryka Piotra S. z dnia 28 marca 1978 roku.
76 AASD, Korespondencja 1962-1965, List alumna Zbigniewa B. z 2 grudnia 1964 roku, s. 189-

-190.
77 Tamże, List kleryka Andrzeja S. do rektora Władysława Pawelczaka z dnia 21 stycznia 1966 

roku, s. 195-198.



202 LESZEK WILCZYŃSKI

publicznej liczne kontrowersje78. Odpowiedzią biskupów były zalecenia, aby 
podczas spotkań z żołnierzami-alumnami ojcowie duchowni i koledzy udzie-
lali im wyczerpujących informacji o przyczynach wystosowania historycznego 
listu do „niemieckich braci w wierze” oraz wysłania do koszar literatury, która 
precyzyjnie omówiłaby starania Kościoła na rzecz powojennego pojednania 
i wzajemnego wybaczenia sobie win przez Niemców i Polaków. 

Stała presja i liczne szykany wymierzane w kleryków służących w LWP 
nie przynosiły efektów, jakich spodziewać się mogły czynniki partyjno-rządo-
we. Alumni dalecy byli od ulegania propagandzie komunistycznej, a do udzia-
łu w wojskowych „kółkach zainteresowań” podchodzili ze sceptycyzmem. 
Podkreślić też należy, że ewentualne przystąpienie do takich „kółek” poprze-
dzone było konsultacjami kleryków-żołnierzy z przełożonymi w seminarium 
poznańskim, a nawet rządcą archidiecezji79. Poznańscy klerycy uchylali się 
od udziału w „kółkach zainteresowań”, a jedyny stwierdzony w archiwum 
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu przypadek wstąpienia 
dwóch tutejszych alumnów do Drużyny Przodujących Żołnierzy w Brzegu za-
kończył się – po egzorcie przełożonych – wystąpieniem alumnów z „kółka”80.

Dużo większe pokusy u kleryków poznańskiego seminarium mogły spo-
wodować regularnie składane im przez politruków i dowódców obietnice uła-
twienia życia w przypadku porzucenia seminarium i wyboru świeckiej dro-
gi życiowej. W wielu listach kleryków pojawiają się wspomnienia rozmów 
z ofi cerami politycznymi składającymi ofertę wyrzeczenia się religii i Kościo-
ła. We wrześniu 1963 roku Główny Zarząd Polityczny LWP podjął szeroko 
zakrojoną akcję agitacji wśród żołnierzy-kleryków. Jeden z nich, służący we 
Włodawie, wspominał w liście z 2 września 1963 roku: 

W ostatnich dniach sekcja polityczna po raz pierwszy od roku dała znać, że dąży, 
aby z nas uczynić świeckimi ludzi. Pewnego dnia jeden ofi cer przyszedł do nas 
z propozycją: „jeżeli chcemy zmienić kierunek studiów na świecki możemy to za 
ich pośrednictwem w bardzo prosty i łatwy sposób uczynić”. Przyjęci mamy być 
bez żadnych egzaminów, obojętnie na jaki kierunek (humanistyczny szczególnie) 
oraz przez cały okres studiów otrzymywać od państwa pomoc materialną w po-
staci wysokich stypendiów oraz domów akademickich81.

78 AASD, Korespondencja 1962-1965, List z dnia 12 grudnia 1965 roku, s. 228-229; List 
alumna Stanisława K. do rektora Władysława Pawelczaka z dnia 20 grudnia 1965, s. 227; AASD, 
Korespondencja 1966-1968, List z dnia 27 lutego 1966 roku, s. 245-246.

79 AASD, Korespondencja 1962-1965, Szkice korespondencji z 17 maja 1965 roku, s. 211-213.
80 AASD, Korespondencja 1974-1979, List Pro memoria oraz odpisy listów z 13 i 14 listopada 

1978 roku, s. 502, 504-505.
81 AASD, Korespondencja 1962-1965, List kleryka Witolda S. do rektora Władysława 

Pawelczaka z dnia 2 września 1963 roku, s. 79-81.
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Podobne informacje wysłał w liście datowanym dzień później alumn słu-
żący w jednostce wojskowej w Sanoku, relacjonując odbytą wcześniej rozmo-
wę z ofi cerem politycznym: 

Pierwszego września mogę wyjść do cywila z tym jednak, że udam się na do-
wolnie wybrany kierunek studiów i oczywiście podpiszę, że nie wracam do se-
minarium. Gwarantują akademik, stypendium państwowe, dostanie się na studia 
bez egzaminów wstępnych. Krótko mówiąc byt materialny zapewniają. Ja kate-
gorycznie odmówiłem […]. Liczę się z tym, że tak postawiona sprawa będzie 
przyczynkiem do dalszych nagabywań. Podobnych rozmów przeprowadzano już 
ze mną kilka82.

Mimo upływu lat stosowane wobec kleryków metody „wychowawcze” nie 
ulegały istotnym zmianom. W napisanym 29 stycznia 1978 roku liście kleryk 
odbywający służbę w Brzegu wspominał o masowym wzywaniu alumnów na 
rozmowy z ofi cerami politycznymi. Trwały one nierzadko po kilka godzin, 
w trakcie których próbowano zachęcać kleryków-żołnierzy do porzucenia se-
minarium. Prośby mieszały się z groźbami. Każdorazowo też żądano zacho-
wania przebiegu rozmowy w tajemnicy83.

Podobnie jak „w cywilu”, także i w szeregach wojska aparat komunistycz-
ny podejmował różne próby rozbijania jedności duchowej księży i kleryków. 
Miało temu służyć faworyzowanie alumnów rokujących nadzieję na porzuce-
nie kapłaństwa lub przynajmniej pozytywnie ustosunkowanych do niektórych 
aspektów zmian zachodzących w Polsce. Dlatego tak ważne było zachowanie 
jedności wśród kleryków pochodzących z archidiecezji poznańskiej. Jeszcze 
przed wcieleniem do wojska akcent na ducha solidarności kładli ojcowie du-
chowni w seminarium, pisał o tym także arcybiskup poznański w listach kie-
rowanych do seminarzystów odbywających służbę wojskową. 

Duch jedności był cechą charakteryzującą alumnów poznańskich służą-
cych w LWP. Solidarność regionalna „poznaniaków” nawet im samym rzucała 
się w oczy: 

Jesteśmy tutaj we czterech. Jeżeli jest czas wolny, to jesteśmy zawsze razem. Inni 
klerycy tak ze sobą nie sprzyjają. To, że ciągle jesteśmy razem i że razem wyko-
nujemy to co trzeba, jest naszą siłą, bo nie jesteśmy rozbici od wewnątrz. Jeśli są 
czasem między nami jakieś różne zdania [różnice zdań], to zawsze ktoś ustępuje, 
byle nie doprowadzać do rozbicia. My Poznaniacy najczęściej i najlepiej możemy 

82 Tamże, List alumna Wacława K. do rektora Władysława Pawelczaka z dnia 3 września 1963 
roku, s. 85-86.

83 AASD, Korespondencja 1974-1979, s. 497-500.
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porozumieć się z kolegami z Gniezna. Tworzymy jakoby jedną rodzinę. Z nimi 
możemy zawsze się zrozumieć. Z innymi seminariami nie zawsze jest dobrze84. 

Jedność duchową i koleżeńską alumnów z Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego w Poznaniu potwierdzali też odwiedzający kompanie kleryckie 
koledzy z seminarium i profesorowie. Podczas wizyty w Bartoszycach w 1967 
roku ks. prof. Jan Pytel zauważył: „Z radością stwierdziłem, że cała siódemka 
żyje w dobrej zgodzie, zachowuje dużą jednomyślność, wszelkie zagadnienia 
omawia wspólnie, jedynie w poszczególnych i nieprzewidzianych okoliczno-
ściach każdy decyduje sam i dzieli się swymi doświadczeniami z kolegami”85. 
Podobną opinię ksiądz prof. Jan Pytel sformułował po odwiedzinach alumnów 
w Brzegu i Szczecinie: „Jeśli chodzi o ocenę postawy alumnów poznańskich 
uważam, że jest ona dobra. Alumni nasi schodzą się na wspólne odmawianie ró-
żańca, pragną kontaktów z ojcem duchownym, starają się o wzajemną zgodę”86.

* * *

Zaangażowanie wojska w akcję niszczenia Kościoła katolickiego w Pol-
sce przyniosło ograniczone efekty komunistycznym pomysłodawcom „eks-
perymentu kleryckiego”. Wprawdzie w wyniku wywieranej presji udało się 
doprowadzić do zarzucenia drogi kapłaństwa przez pewną część kleryków-
-żołnierzy, ale zdecydowana większość alumnów będących ofi arami represyj-
nej polityki władz komunistycznych pozostała wierna powołaniu, przyjmując 
święcenia kapłańskie i poświęcając się pracy duszpasterskiej. Wielu z nich 
właśnie ten „eksperyment klerycki” umocnił w powołaniu, być może w jakimś 
też stopniu wzbogacając doświadczenia życiowe i duszpasterskie prz yszłego 
kapłana. 

Poddanie kleryków ścisłym rygorom wojskowym nie spowodowało za-
łamania się w nich wiary ani zaufania do przełożonych. Próba obrzydzania 
Kościoła przez partyjnych i wojskowych propagandystów, chociażby w kon-
tekście budzących duże emocje listu biskupów polskich do niemieckich braci 
w wierze z 1965 roku, również zakończyła się niepowodzeniem. 

Najwyraźniej także władze komunistyczne świadome były porażki. Jesz-
cze na przełomie lat 1964/1965 poszukiwano w ramach „eksperymentu kle-
ryckiego” nowych metod oddziaływania na kleryków (kierowanie alumnów 

84 AASD, Korespondencja 1966-1968, List alumnów D., Ch., D., K. do rektora ks. Władysława 
Pawelczaka z 4 stycznia 1966 roku, s. 222-223.

85 Tamże, Sprawozdanie ks. Jana Pytla z wizyty w Bartoszycach, 27 listopada 1967 roku, 
s. 361.

86 Tamże, Sprawozdanie ks. Jana Pytla z przebiegu składania przysięgi wojskowej w Szczecinie 
i Brzegu, 16 grudnia 1967 roku, s. 379-380.
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do specjalistycznych jednostek, skierowanie do nich lepiej przygotowanych 
kadr politycznych i dowódczych, zróżnicowanie metod pracy z klerykami), 
ale i one okazały się nieskuteczne. Po 1972 roku „eksperyment klerycki” zna-
lazł się w fazie schyłkowej, ale władze nie miały pomysłu, jak wycofać się 
z niego z zachowaniem twarzy. „Eksperyment” wprawdzie kontynuowano, ale 
bez przekonania, jakie charakteryzowało jego realizatorów na początku, i na 
skalę dużo mniejszą niż przed 1972 rokiem.

CONSCRIPTION OF CLERICS TO THE ARMY AS A FORM 
OF REPRESSION OF THE COMMUNIST AUTHORITIES 

AGAINST THE CATHOLIC CHURCH. 
ALUMNI-SOLDIERS OF THE ARCHDIOCESE OF POZNAŃ

S u m m a r y

For the fi rst time, clerics were conscripted for service in the People’s Polish Army 
in 1955. It was a new method of repression applied to the Catholic Church, and its aim 
was to discourage candidates for priesthood to pursue their chosen way of life. The 
ending of this persecution was laid only by the election of the Polish Pope to the Holy 
See. In total, in the years 1955-1979 2,713 clerics were repressed throughout Poland.

The article discusses the historical background, motivations of the communist au-
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source basis was the correspondence of seminarians with the superiors of the seminar 
and studies on the recent history of the state and the Church.

Słowa kluczowe: Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu, archidiecezja 
poznańska, Ludowe Wojsko Polskie, klerycy w wojsku

Keywords: Archbishop’s Seminary in Poznań, Poznań Archdiocese, People’s Polish 
Army, clerics in the army
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