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 Budynek kanonii przy ul. Ostrów 
tumski 11 w poznaniu stoi oparty na 
murze obronnym po zachodniej stronie 
Ostrowa. 
 Józef Łukaszewicz w wydanym, 
w  1838 roku „Obrazie historyczno-sta-
tystycznym miasta poznania w dawniej-
szych czasach” zanotował: Mieszkania 
całego duchowieństwa katedralnego stały 
podobnie jak dziś, naokół kościoła kate-

Kanonia i mury obronne 
Ostrowa Tumskiego w Poznaniu

Nowe ustaleNia Naukowe

Część I

Jerzy Borwiński

dralnego. ... Na początku atoli 16. wieku 
kapituła chcąc majątek kościoła i swój 
przeciw najazdom zabezpieczyć, postano-
wiła w r. 1505. otoczyć murem wszystkie 
mieszkania duchowieństwa katedralnego.
 Ks. Józef Nowacki, w monumental-
nym dziele: „Kościół katedralny w poz-
naniu” wydanym w 1959 r. napisał: Dla 
zabezpieczenia katedry i jej okolicy od 
napaści grasujących wówczas band rozbój-

ników zapoczątkował biskup [Lubrański] 
w r. 1504 budowę muru obronnego. 
 tomasz Ratajczak w „atlasie archi-
tektury”, z 2008 roku napisał o budyn-
ku: Podpiwniczony w części południowej, 
wzniesiony w XVI w. 
 Istotne znaczenie mają wyniki prac ar-
cheologicznych przeprowadzonych w 2006 
roku pod kierownictwem prof. Hanny Ko-
čki-Krenz w budynku akademii Lubrań-
skiego. We wnętrzach odsłonięto pozosta-
łości murów, które częściowo rozebrane 
zostały z chwilą rozpoczęcia budowy gma-
chu około 1518 roku. autorka napisała: 
Rodzi się więc pytanie: czy rzeczywiście Jan 
Lubrański był inicjatorem budowy murów 
obronnych otaczających posiadłości biskup-
stwa poznańskiego na Ostrowie Tumskim? 
Charakter i przebieg odsłoniętych ich frag-
mentów wskazuje, że inwestycja ta została 
zapoczątkowana znacznie wcześniej.
 Badania architektoniczne kanonii 
prze prowadzone przez Jerzego Borwiń-
skiego w 2014 r. zaprzeczyły wcześniej-
szym przekazom historycznym i potwier-
dziły zdanie prof. H. Koćki-Krenz.

(ciąg dalszy na str. 7)Widok obecnej kanonii od strony południowo-wschodniej
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Co było 

i będzie 

na Śródce...
Młodzieżowy 

Ośrodek Sportowy 
z nowymi obiektami

 po wymianie sztucznej murawy na naj-
bardziej nowoczesną w poznaniu, wykonaniu 
dwóch nowych boisk do siatkówki plażowej 
i  oddaniu do użytku ośrodka Kibice Razem, 
na terenie Młodzieżowego Ośrodka Sporto-
wego przy ulicy Gdańskiej 1 zakończyła się 
kolejna inwestycja. Nastąpiło oficjalne otwar-
cie siłowni zewnętrznej, sfinansowanej przez 
Radę Osiedla Ostrów tumski-Śródka-zawa-
dy-Komandoria.
 punktualnie o godzinie 12:00 nowy obiekt 
poświęcił proboszcz parafii archikatedralnej 
pw. św. apostołów piotra i pawła ks. kan. Ire-
neusz Szwarc. Następnie wstęgę przecięli i ofi-
cjalnie otworzyli obiekt przewodniczący Rady 
Osiedla Ostrów tumski-Śródka-zawady-Ko-
mandoria Gerard Cofta oraz dyrektor poznań-
skich Ośrodków Sportu i Rekreacji zbigniew 
Madoński, którzy jako pierwsi skorzystali z no-
wych urządzeń. Chwilę później do ćwiczeń 
przyłączyli się uczniowie z pobliskich szkół.
 Siłownia zewnętrzna na terenie Młodzie-
żowego Ośrodka Sportowego to kolejna in-
westycja, którą poznańskie Ośrodki Sportu 
i Rekreacji zrealizowały dzięki wsparciu finan-
sowemu Rad Osiedlowych. W tym roku dzię-
ki pomocy Rady Osiedla Wilda zbudowaliśmy 
już boiska do siatkówki plażowej na terenie 
pływalni letniej Chwiałka. Cieszy mnie dobra 
współpraca z Radami, które są przecież gło-
sem społeczności lokalnych – mówił zbigniew 
Madoński.
 Młodzieżowy Ośrodek Sportowy mieści 
się przy ulicy Gdańskiej 1 w poznaniu. Jest 
organizatorem wielu imprez sportowych dla 
dzieci i  młodzieży, takich jak Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej dla uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i średnich. z nowej 
siłowni zewnętrznej w godzinach otwarcia 
obiektu będą mogli korzystać nieodpłatnie 
wszyscy mieszkańcy poznania.

Błażej Daracz
Rzecznik prasowy, 

poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
zdjęcia: pOSiR
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Katedralne miasto 
(cz. III)

 Jednym z pierwszych odprawianych 
w polsce nabożeństw, które miało miejsce 
w poznańskiej katedrze, były roraty.
 przenieśmy się w jesienny poranek 
Roku pańskiego 1256. Na dworze mrok 
okrywa jeszcze ziemię. z okolicznych 
osad zawad, Komandorii, Groblii Kapi-
tulnej, nowego lewobrzeżnego poznania 
oraz z miasta Śródki, do katedry zmierza-
ją ich mieszkańcy na pierwszą w historii 
polskiego kościoła Mszę adwentową. Sto-
ją w ciszy i ciemności, oczekują na liturgię 
ku czci tej, która uczy czekania na tego, 
który przyszedł i który przyjdzie. Rozlega 
się przecudny śpiew scholii, która w przy-
szłości przekształci się w kapelę roranty-
stów. Schola wykonuje acapella fragment 
modlitwy proroka Izajasza, błagającego 
Boga o rychłe przyjście zbawiciela Świa-
ta, „Rorate caeli, desuper et nubes pluant 
justum…”.
 podczas śpiewu przez główną nawę 
katedry przechodzi niezwykła procesja. 
Na jej czele kroczy książę przemysł I, a za 
nim przedstawiciele wszystkich stanów 
księstwa – biskup, rycerz, mieszczanin, 
kmieć. podają oni celebransowi zapalone 
woskowe świece, które umieszczane są na 
stojącym na ołtarzu siedmioramiennym 
lichtarzu. pierwszy świecę podaje książę 
przemysł i głośnym głosem odpowiada 
na pytanie celebransa „jestem gotowy na 
sąd Boży”. Była to forma odpowiedzi na 
słowa ewangelii, która w I Niedzielę ad-
wentu opisuje Sąd Boży. po nim czyni to 
również biskup mówiąc „Sum paratus ad 
adventum domini” – jestem gotów na 
przyjście pana. po nich kolejno czynią to 
samo przedstawiciele pozostałych stanów, 
składając przed ołtarzem przyniesione 
dary. prawdopodobnie tak wyglądała ta 
pierwsza w historii poznańskiej katedry 
roratnia Msza św. 
 znane nam dokumenty sięgające XIII 
wieku wspominają o katedrach w pozna-
niu i Krakowie, jako pierwszych w któ-
rych odprawiano roraty. Od XIV wieku 
roraty znane były już w całej ówczesnej 
polsce, a od XVI wieku stały się Mszą wo-
tywną, odprawianą nie tylko w adwencie, 
ale jak w poznańskiej katedrze, przez cały 
rok. Msze te odprawiane były wczesnym 
rankiem, uświetniane przez specjalne ka-
pele rorantystów. W skład takiego zespołu 
śpiewaczego wchodziło dziesięciu księży 

śpiewaków oraz jeden kleryk ministrant. 
 W 1406 roku powstała fundacja, która 
zobowiązywała jedną trzecią wikariuszy 
katedralnych do codziennego śpiewa-
nia oficjum i mszy o Najświętszej Maryji 
pannie.  Fundację w późniejszym okresie 
zasilił finansowo biskup adam Nowo-
dworski powołując kolegium mansjona-
rzy. pow stające tego typu fundacje po-
wodowały, że w katedrze przez całą dobę 
rozbrzmiewała muzyka. 

diakoni ustanawiali coraz to nowe funda-
cje. I tak archidiakon Świętosław Strzał-
kowski ufundował kolegium rorantystów, 
które codziennie śpiewało podczas Mszy 
św. przed ołtarzem Św. trójcy Rorate. zaś 
bp. adam Szołdrski zapisał legat w swoim 
testamencie dla kolegium angelistów, zo-
bowiązując kolegium do śpiewania chora-
łu podczas codziennej Mszy o Św. anio-
łach. Członkami tego kolegium byli nie 
tylko wikariusze, lecz także prałaci i  ka-
nonicy. W tym kolegium mogli uczest-
niczyć tylko posiadacze wybitnego głosu. 
a dbał o to kantor, którego obowiązkiem 
było prowadzenie chóru oraz wybieranie 
precedentora, to jest pierwszego chórzy-
sty. zadaniem precedentora było intono-
wanie responsoriów i antyfon. Istniało 

też kolegium mansjonarzy składające się 
z sześciu śpiewaków, do których należało 
codzienne śpiewanie oficjum o Męce pań-
skiej w kaplicy Św. Krzyża.
 Obok jednogłosowego chorału gre-
goriańskiego, bardzo uroczystego i pięk-
nego, choć surowego, uprawiano muzy-
kę wielogłosową, polifoniczną, radosną 
z  faktu bezpośredniego spotkania z Bo-
giem Ojcem a nie tylko z Bogiem Sędzią. 
tego rodzaju muzyka zaczęła się pojawiać 
w poznańskiej katedrze w XIV wieku i ka-
tedralne wnętrza rozbrzmiewać będą mu-
zyką organową czy też muzycznej kapeli. 
 ale to już okres jakże inny, niż ten 
średniowieczny czas poznańskiej katedry 
piastów Starej polski.

Jan Kaczmarek

 Od 1512 roku istniało ufundowane 
przez biskupa Jana Lubrańskiego kole-
gium psałterzystów, którego obowiązkiem 
było śpiewanie podczas wotywy o  św. 
Krzyżu. Obowiązkiem psałterzystów, jako 
mansionarii, było rezydowanie przy ka-
tedrze. Kapituła dla psałterzystów prze-
znaczyła drewniany budynek kurii kano-
nickiej stojący przy kościele Najświętszej 
Maryi panny, a następnie na jego miejscu 
wzniosła murowany budynek, stojący do 
dnia dzisiejszego tzw. psałterię. Kolegium 
psałterzystów liczyło 12 śpiewaków, któ-
rzy zobowiązani byli do śpiewania po 
Mszy konwentualnej psalmów przez całą 
noc, aż do matutinum. Śpiewacy występo-
wali dwójkami i zmieniali się co godzinę. 
Kolejni biskupi, kanonicy, czy też archi-

Poznań, Ostrów Tumski, Archikatedra i wikariaty – rycina Henryka Kota (2008) 
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MURAL
Fot. Arleta Kolasińska
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 Oddział Wczesnego Wspomagania Roz-
woju przy Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym dla dzieci Niesłyszących na poznań-
skiej Śródce w obecnym kształcie istnieje od 
2009 r. Jednak początki swojej działalności 
datuje od 1990 r. wraz z  powstaniem Fun-
dacji Grześ. dziś swoją opieką obejmuje 
70-cioro dzieci z wadą słuchu i mowy (a tak-
że z dodatkowymi niepełnosprawnościami) 
oraz ich rodziny. Wiek dzieci waha się od 
8 miesięcy do 7 lat. Każdemu z nich, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra edukacji Naro-
dowej, przysługują dwie godziny rehabilitacji 
tygodniowo. Jednak zespół nie poprzestaje 
na tym rozszerzając swoje działania o ofertę 
zajęć dodatkowych, dobrowolnych i bezpłat-
nych. W przeszłości były to turnusy rehabi-
litacyjne czy spotkania rodziców z różnymi 
specjalistami. Cały czas realizowany jest 
projekt „Słyszeć i mówić” skierowany głów-
nie do dzieci rodziców niesłyszących, w ra-
mach którego wolontariusze przychodzą do 
domów dzieci i bawiąc się z nimi dostarczają 
słuchowych wzorców mowy. 
 Od czerwca ubiegłego roku zapraszamy 
podopiecznych na zajęcia z książką pod ha-
słem: „Czytamy wszystkimi zmysłami”. Jak 
nazwa wskazuje, w oparciu o  czytany tekst 
z  literatury dziecięcej mali słuchacze ba-
wią się, biorą udział w grupowym treningu 
słuchowym, wykonują rozmaite ćwiczenia 
słuchowo-ruchowe, prace plastyczne, wzbo-
gacają słownictwo i rozwijają mowę, a także 
uczą się współdziałania w grupie. Wspólny 
udział dzieci, rodzeństwa i rodziców służy 
integracji rodziny poprzez wzmacnianie po-
czucie bezpieczeństwa i wspólnoty, które jest 
podwaliną każdego procesu terapeutyczne-
go. Rodzice z kolei mają okazję przyjrzeć się, 
jak prezentuje się i funkcjonuje ich pociecha 
na forum grupy. Mają możliwość zapozna-
nia się z sposobami czy pomysłami do pracy 
z  książką. zajęcia, przy udziale rehabilitan-
tek, prowadzi p. Natalia adamczyk anima-
torka z zaprzyjaźnionej Fundacji Serdecznik 
(znanej z ogólnopolskiej akcji bajkowozów). 
zajęcia nietuzinkowe bowiem każde czytanie 
książki to – jak opisuje p. anna Bany przed-
stawicielka Serdecznika – „podróż w niezna-
ne, pełna ruchu, obrazów, zbaw z obrazka-
mi, z bohaterami i ich przygodami, a każdy 
uczestnik wraca do domu z własnoręcznie 
wykonaną pamiątką.” 
 Cieszymy się z tej współpracy, dzięki któ-
rej nasi podopieczni mogą odkrywać uroki 
i tajemnice czytania.

Bożena Górska-Smyk
rehabilitantka WWR

„Czytamy wszystkimi zmysłami”
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 Budynek oparty jest na wcześniejszym 
od niego murze obronnym. Fakt ten znany 
był już wcześniej.
 Natomiast pierwotny dom gotycki, co 
jest jednym z najważniejszych odkryć, był 
o jedną trzecią długości mniejszy w sto-
sunku do obecnego. Budowla ta posiadała 
niewątpliwie pionowe szczyty zakończone 
trójkątnie lub schodkowo w konwencji go-
tyckiej. Odkrywki wykonane w murach ob-
wodowych wykazały ślady zamurowanych 
dziewięciu okien gotyckich. Stwierdzono 
również inny zamurowany otwór w gotyc-
kim murze po stronie północnej na styku 
z murem obronnym. Okazał się on wyj-
ściem z wnętrza budynku na pomost muru 
obronnego. Jego asymetryczna forma. nie 
jest zjawiskiem w gotyku odosobnionym. 
 Ustalono, że największa rozbudowa 
kanonii miała miejsce w XVIII stuleciu – 
dostawiono wówczas północną część bu-
dynku. Świadczą o tym: szew w murach 
parteru, wątki ceglane, datowanie dendro-
chronologiczne oraz stropy nad parterem.
 W datowaniu gotyckiej kanonii, poza 
wieloma nowymi odkryciami, kapitalne 
znaczenie miało kompleksowe rozpozna-
nie więźby dachowej. Stwierdziłem, że na 
budynku stoją dwa niezależne ustroje kon-
strukcyjne. Już po wstępnym rozpoznaniu, 
zauważyłem, że numery znaków ciesiel-
skich, są wykonane w innych systemach 
w części południowej i północnej oraz, że 
brakuje dwóch, skrajnych wiązarów szczy-
towych. Obie konstrukcje należą do typu 
więźb stolcowych o stolcach leżących. 
Więźby takie były popularne na terenie pol-
ski w XVII i XVIII wieku. Friedrich Osten-

Kanonia i mury obronne Ostrowa Tumskiego w Poznaniu
Nowe ustaleNia Naukowe                Część I

(ciąg dalszy ze str. 1)

Fazy rozbudowy kanonii zaznaczone kolorami na podkładzie 
rysunkowym aktualnej inwentaryzacji budynku wykonanej 
przez przedsiębiorstwo Filar. Oprac. i rys. J. Borwiński

Więźba dachowa, przekrój podłużny z zaznaczoną pierwotną numeracją wiązarów. Oprac. i rys. J. Borwiński

dorf uważał, że typ ten wykształcił się na te-
renie środkowych Niemiec już około 1400 r. 
 Konstrukcje na kanonii rozdzielone są 
ścianką działową z przewodami komino-
wymi.
 Więźba południowa posiada obec-
nie 15 wiązarów (pierwotnie było ich 16) 
a więźba północna posiada ich obecnie 
6 (pierwotnie 7). Więźba południowa 

posiada profilowane belki wiązarowe co 
oznacza, że stanowiły one jednocześnie 
eksponowany strop nad całym piętrem 
budynku. Więźba północna nie ma takich 
belek, lecz belki o przekroju prostokątnym.

mgr Jerzy Borwiński
konserwator zabytków architektury

(dokończenie w następnym numerze)
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W a ż n e  t e l e f o n y
Komisariat Policji Poznań 
– Nowe Miasto
poznań ul. polanka 24, 
tel. 61 841-23-12  (dyżurny)

Dzielnicowy – Komandoria
st. post. Marcin Walczak
tel. kom. 519-064-606

Dzielnicowy – Śródka, Zagórze, Ostrów Tumski
sierż. Marta pieczurczyk
tel. kom. 786-936-020

Straż Miejska 
plac Kolegiacki 17 (24 h) – tel. 986

Straż Miejska 
(Oddział Nowe Miasto) 
os. Bohaterów II Wojny Światowej 36
tel. 61 878-50-31

Komandoria z lotu ptaka – 1993

komandoria w starej fotografii

szkoda, że

bezpańskie szukały
kuliły się  na kocich łbach i w piwnicznym okienku 
jakby chciały z powrotem być w otrutej 
przy śmietniku kotce
– nie tutaj

czujne węszyły w końcu znikły z wąskiej
w tym miejscu ul. Filipińskiej

podobno wylizały niejeden nowotwór
ale kto dziś wierzy w takie tam

Andrzej Sikorski
Z cyklu śródeckiego Śródka w obiektywie Roberta Woźniaka


