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Lektura opracowañ, do których zazwyczaj siêgamy chc¹c zaczerpn¹æ nieco
wiadomoci o poznañskim kociele w. Miko³aja na Zagórzu, a tak¿e zapoznaæ
siê z niektórymi mniej dostêpnymi tekstami rozproszonymi w periodykach i prasie, prowadzi do kilku wstêpnych stwierdzeñ natury ogólnej. Po pierwsze, koció³ ten nale¿a³ do najstarszych na terenie Poznania  pierwsza pewna wzmianka o nim pochodzi z lat czterdziestych XII wieku. Po drugie, wi¹tynia bezpowrotnie zniknê³a z panoramy i ¿ycia religijnego miasta  podobnie jak kilkanacie
innych kocio³ów, klasztorów i fundacji kocielnych  w czasach panowania pruskiego, w drugim dziesiêcioleciu XIX wieku. Wreszcie, i mo¿e to trzeba podkreliæ, wiedza o dziejach kocio³a w. Miko³aja, obejmuj¹cych w przybli¿eniu 700
lat, jest  jak dotychczas  nader skromna. Mo¿na nawet wa¿yæ siê na stwierdzenie, ¿e jakkolwiek znany jest ze róde³ pisanych i ikonograficznych rejon jego
po³o¿enia, to chyba ma³o kto potrafi dzi z pewnoci¹ wskazaæ dok³adnie miejsce, w którym nale¿a³oby szukaæ ewentualnych pozosta³oci kocio³a pod powierzchni¹ ziemi.
Pierwszym, który opublikowa³ wiadomoci historyczne o kociele w. Miko³aja, by³ zapewne Józef £ukaszewicz. W drugim tomie wydanego w 1838 roku
dzie³a o historii Poznania (rozdzia³ XI: Kocio³y, kaplice i klasztory) zamieci³
fragment zatytu³owany Kollegiata pod tytu³em . Miko³aja”1. Jest to krótki tekst
1
J. £ukaszewicz, Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach,
wyd. II poprawione i uzupe³nione, red. J. Wiesio³owski, Poznañ 1998, t. 2, s. 98-99.
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zawieraj¹cy informacje (w wiêkszoci bardzo ogólne) o lokalizacji kocio³a, epizodzie z walk synów Krzywoustego, po¿arze kocio³a i budowie nowego, wyniesieniu go do rangi kolegiaty, uposa¿eniu, wygl¹dzie, prawie kolacji i okrêgu
parafialnym. Ten sam tekst z niewielkimi zmianami i jednym dodanym akapitem
(o runiêciu wie¿y kocielnej w 1725 roku, utracie wiêkszoci funduszów, wcieleniu do katedry w roku 1805, rozbiórce oraz ksiêgach metrykalnych) autor zamieci³ w swojej trzytomowej pracy o kocio³ach diecezji poznañskiej, opublikowanej 20 lat póniej2. W obu dzie³ach znalaz³a siê te¿ krótka wzmianka o szpitalu ufundowanym przy kociele w po³owie XVIII wieku3.
W tym samym roku, w którym ukaza³ siê Obraz historyczno-statystyczny £ukaszewicza, wydawany w Lesznie tygodnik Przyjaciel Ludu opublikowa³ niewielki tekst nades³any do redakcji, mówi¹cy o obrazie przedstawiaj¹cym mêczeñstwo w. Stanis³awa Biskupa, pochodz¹cym, jak przypuszczano, z dawnego kocio³a w. Miko³aja4. Autor tej wiadomoci stwierdzi³ (jak siê póniej okaza³o 
b³êdnie), ¿e obraz by³ niegdy noszony w procesjach, sugeruj¹c siê z pewnoci¹
obecnoci¹ na jego odwrocie drugiego wizerunku, przedstawiaj¹cego scenê Narodzenia Pañskiego. Redakcja tygodnika na stronie tytu³owej numeru zamieci³a
scenê mêczeñstwa w. Stanis³awa wed³ug wspomnianego obrazu, narysowan¹
przez T. Mielcarzewicza5.
Kilkadziesi¹t lat póniej wiedzê o kociele w. Miko³aja popularyzowa³ Edmund Callier. W pierwszej czêci swoich Szkiców geograficzno-historycznych,
wydanej w Poznaniu w 1886 roku, zamieci³ tekst pt. Koció³ w. Miko³aja
w Poznaniu”6. Zasadniczo powtórzy³ wiadomoci z obu dzie³ £ukaszewicza (tak¿e o po³o¿onych na terenie parafii w. Miko³aja kocio³ach w. Barbary, w. Wawrzyñca i w. Sebastiana oraz czterech szpitalach), doda³ informacjê z Przyjaciela Ludu o obrazie w. Stanis³awa i dwie wzmianki pochodz¹ce z dokumentów
z lat 1262 i 1338, oraz zaznaczy³, ¿e koció³ zosta³ rozebrany w 1817 roku. Callier jest tak¿e autorem has³a Poznañ w S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego7, gdzie kocio³owi w. Miko³aja powiêci³ pó³ kolumny tekstu, powtarza2
J. £ukaszewicz, Krótki opis historyczny kocio³ów parochialnych, koció³ków, kaplic, klasztorów, szkó³ek parochialnych, szpitali i innych zak³adów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznañskiej, t. 1, Poznañ 1858, s. 62-63.
3
J. £ukaszewicz, Obraz historyczno-statystyczny, t. 1, s. 213; ten¿e, Krótki opis historyczny,
t. 1, s. 67.
4
M…, Do Redakcyi Przyjaciela Ludu, „Przyjaciel Ludu”, R. 5, 1838, nr 1, s. 1-2.
5
Autorem rysunku by³ zapewne Teofil Mielcarzewicz (1807-1879), poznañski rysownik i litograf. Zob. J. Bia³ynicka-Birula, Mielcarzewicz Teofil, w: S³ownik artystów polskich i obcych
w Polsce dzia³aj¹cych (zmar³ych przed 1966 r.). Malarze, rzebiarze, graficy, t. 5, Warszawa 1993,
s. 526-528.
6
E. Callier, Szkice geograficzno-historyczne, [seria I], Poznañ 1886, s. 131-133.
7
E. Callier, Poznañ, w: S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, red. B. Chlebowski, W. Walewski, t. 8, Warszawa 1887, s. 909.
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j¹c wszystkie informacje (³¹cznie z wiadomoci¹ o obrazie w. Stanis³awa), które nieco wczeniej zawar³ w Szkicach.
Przesz³oci¹ Poznania i Wielkopolski zajmowali siê w XIX wieku tak¿e miejscowi Niemcy. Rodgero Prümers powiêci³ kocio³owi w. Miko³aja niedu¿y
fragment swojej pracy o Poznaniu w czasach Prus Po³udniowych8, opartej przede
wszystkim na zasobach archiwum miejskiego. Wspomnia³ w niej o terytorium
parafii, wysokoci uposa¿enia w roku 1795 prepozytury, kaplicy literackiej, o³tarza Niepokalanego Poczêcia i o³tarzy w. Miko³aja i w. Anny, o zamkniêciu
kocio³a w roku 1804 z powodu niebezpieczeñstwa jego zawalenia siê, wreszcie
o dochodach szpitala w. Miko³aja wed³ug stanu z 1793 roku i ich podziale miêdzy prepozyta, dwóch altarzystów i przebywaj¹cych w szpitalu ubogich.
W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego powsta³y przynajmniej trzy
teksty dotycz¹ce kocio³a w. Miko³aja. Chronologicznie pierwszym jest artyku³
Marii Tycówny zamieszczony na ³amach Kroniki Miasta Poznania w 1926
roku9. Autorka m.in. przytacza in extenso fragment Kroniki wielkopolskiej
wzmiankuj¹cy o kociele w. Miko³aja i wysuwa hipotezê, ¿e znajdowa³ siê on
wewn¹trz ówczesnego grodu poznañskiego. Przypuszcza te¿, ¿e by³ kocio³em
dla podgrodzian oraz stawia postulat przeprowadzenia na terenie starego Poznania wykopalisk, które przyczyni¹ siê do dalszego rozszerzenia i uzupe³nienia
naszych wiadomoci o kociele w. Miko³aja i o ca³ym dawnym Poznaniu z prawego brzegu Warty. Do artyku³u Tycówny nawi¹zuje krótki tekst podpisany
mw. (byæ mo¿e s¹ to inicja³y Marii Wicherkiewiczowej), zamieszczony w Kurierze Poznañskim 20 II 192710. Podejmuje on problem lokalizacji kocio³a w.
Miko³aja w oparciu o sformu³owania wystêpuj¹ce w XVII-wiecznych aktach
konsystorskich i kapitulnych, z których wynika, ¿e by³ on po³o¿ony extra muros Summi Posnaniensis. Wreszcie ks. Stanis³aw Kozierowski podaje szereg
informacji (znanych ju¿ £ukaszewiczowi i Callierowi) w swoim Szematyzmie
historycznym ustrojów parafjalnych dzisiejszej archidiecezji poznañskiej11.
Najobszerniej napisa³ o kociele w. Miko³aja ks. Józef Nowacki w drugim
tomie monumentalnej pracy Dzieje archidiecezji poznañskiej, wydanym w roku
1964. G³ówny tekst powiêcony kolegiatom znajduje siê w rozdziale XIII. Po
przedstawieniu najwczeniejszych wzmianek o kociele wystêpuj¹cych w dokumentach, autor poda³ liczniejsze informacje kolejno o po¿arze kocio³a i budoR. Prümers, Die Stadt Posen in südpreussischer Zeit. III. Die Kirche, Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen, Jhrg. 26, 1911, s. 69.
9
M. Tycówna, Koció³ w. Miko³aja w Poznaniu, Kronika Miasta Poznania, 1926, nr 12,
s. 249-254.
10
mw., Koció³ w. Miko³aja w Poznaniu, Kurier Poznañski, R. 22, 1927, nr 81, s. 4.
11
S. Kozierowski, Szematyzm historyczny ustrojów parafjalnych dzisiejszej archidiecezji poznañskiej, Poznañ 1935, s. 304-305.
8
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wie nowego oraz ustanowieniu kolegiaty i kapitu³y, wspomnia³ o altariach i kapelaniach bractw i cechów, prebendzie kaznodziejskiej, wygl¹dzie zewnêtrznym
wi¹tyni, kaplicach i o³tarzach, szkole parafialnej i szpitalu, wreszcie o rozebraniu
kocio³a po wczeniejszym przeniesieniu praw parafialnych na koció³ katedralny, a tak¿e o zachowanych archiwaliach12. Ponadto w innych miejscach ksi¹¿ki
wymienienia bractwo literackie i bractwo Niepokalanego Poczêcia NMP, szpitale istniej¹ce na terenie parafii, kasata kolegiaty oraz postacie kilku duchownych
zwi¹zanych z kolegiat¹ w. Miko³aja b¹d te¿ ca³a kapitu³a13.
W Dziejach Poznania wydanych pod redakcj¹ Jerzego Topolskiego koció³
w. Miko³aja wymieniany jest w kilkunastu miejscach, m.in. w tekcie Andrzeja
Wêdzkiego o romañskiej architekturze i sztukach plastycznych w Poznaniu. Autor, za ks. J. Nowackim, stawia hipotezê o jego pocz¹tkach siêgaj¹cych XI wieku
oraz wyra¿a przypuszczenie, ¿e od zarania by³a to wi¹tynia kamienna (jak wiêkszoæ kocio³ów budowanych w okresie romañskim). Podaje równie¿, ¿e koció³
znajdowa³ siê w rejonie ulicy Wie¿owej, zapewne na terenie zajmowanym obecnie przez Seminarium Duchowne, zaznaczaj¹c zarazem, ¿e jego cis³a lokalizacja nie jest dotychczas znana14. W tym samym tomie Alicja Kar³owska-Kamzowa analizuje wspomniany w Przyjacielu Ludu i przez Calliera obraz ze scen¹
mêczeñstwa w. Stanis³awa, pochodz¹cy z kolegiaty w. Miko³aja, znajduj¹cy siê
obecnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu, uwa¿any za kwaterê z tryptyku
z pierwszej æwierci XVI wieku15.
Andrzej Wêdzki we wspomnianym wy¿ej tekcie odwo³uje siê do opublikowanych przez Edwina Dziêcio³owskiego wyników prac wykopaliskowych na
Ostrowie Tumskim, które przeprowadzono w 1961 roku pod kierunkiem prof.
Wojciecha Koèki16. Ze sprawozdania Dziêcio³owskiego dowiadujemy siê, ¿e
wykopy o powierzchni 60 m2 usytuowano wzd³u¿ p³otu otaczaj¹cego teren
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, na wysokoci kaplicy seminaryjnej,
a w trakcie prac w warstwie VI i V (na g³êbokoci 1,20  1,70 m) odkryto ³¹cznie 48 grobów datowanych na okres od XII do XIV wieku. O podobnych pracach z lat 1999-2000 pisze Piotr Wawrzyniak w artykule powiêconym cmenta12
J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. 2: Archidiecezja poznañska w granicach
historycznych i jej ustrój, Poznañ 1964, s. 611-613.
13
Tam¿e, s. 263, 282, 460, 590, 596, 628, 652, 676, 745-746, 748.
14
A. Wêdzki, Poznañ romañski: architektura i sztuki plastyczne, w: Dzieje Poznania, red.
J. Topolski, t. 1*: Dzieje Poznania do roku 1793, Warszawa-Poznañ 1988, s. 139.
15
A. Kar³owska-Kamzowa, Sztuka gotycka w Poznaniu, w: Dzieje Poznania, red. J. Topolski,
t. 1*: Dzieje Poznania do roku 1793, Warszawa-Poznañ 1988, s. 389-390.
16
E. Dziêcio³owski, Badania archeologiczne na stanowisku 2 przy ul. Wie¿owej na Ostrowie
Tumskim w Poznaniu w 1961 r., w: Poznañ we wczesnym redniowieczu, red. W. Hensel i J. ¯ak,
t. 4, Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk 1974, s. 161-192 (Polskie Badania Archeologiczne, t. 17;
Millenium Poloniae Monumenta Archeologica, VI).
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rzom funkcjonuj¹cym niegdy na Ostrowie Tumskim17. Tak¿e w czasie tych prac
 zlokalizowanych w niewielkiej odleg³oci od wykopów wykonanych w 1961
roku  znaleziono szcz¹tki kilkudziesiêciu osób, a czas ich pochówku ustalono
na XIII-XIV/XV wiek. Wszystkie te znaleziska stanowi¹ najpewniej fragment
cmentarza, który niegdy znajdowa³ siê przy kociele w. Miko³aja i mog¹ okazaæ siê bardzo przydatne przy próbie dok³adnego zlokalizowania tej wi¹tyni.
Problematyce Ostrowa Tumskiego powiêcono sesjê naukow¹, która odby³a
siê 4 listopada 2003 w Poznaniu w kontekcie jubileuszu 750-lecia lokacji miasta lewobrze¿nego. W materia³ach z sesji znajduje siê artyku³ ks. Anzelma Weissa o kocio³ach parafialnych w Poznaniu u schy³ku XVIII wieku, wród których
jest i koció³ w. Miko³aja na Zagórzu. W oparciu o opis kocio³ów diecezji poznañskiej z roku 1797 oraz akta wizytacji Rogaliñskiego, autor poda³ informacje
o terytorium parafii, liczbie parafian, stanie budynku wi¹tyni i domu prepozyta,
nabo¿eñstwie niedzielnym i wi¹tecznym odprawianym w kociele oraz o kaplicy w. Sebastiana na Piotrowie18.
Powy¿szy przegl¹d literatury z pewnoci¹ nie jest kompletny, niemniej wydaje siê, ¿e uwzglêdniono w nim pozycje najwa¿niejsze dla zagadnienia.
Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie kolegiackiego, a zarazem
parafialnego kocio³a pw. w. Miko³aja u schy³ku niepodleg³ej Rzeczypospolitej,
na czternacie lat przed zajêciem Poznania przez Prusy w wyniku drugiego traktatu rozbiorowego. Podstawê prezentacji stanowi¹ akta wizytacji generalnej,
ostatniej, jak¹ przeprowadzono w diecezji w okresie przedrozbiorowym. Zosta³a
ona podjêta w roku 1777 z mandatu ówczesnego biskupa poznañskiego Andrzeja Stanis³awa M³odziejowskiego, a kontynuowana za jego nastêpcy, biskupa
Antoniego Onufrego Okêckiego. W dekanacie poznañskim przeprowadzi³ j¹
w latach 1779-1781 ksi¹dz Józef Rogaliñski (1728-1802), niegdy jezuita, nastêpnie rektor poznañskiej szko³y Komisji Edukacji Narodowej, koadiutor archidiakona remskiego, dziekan poznañskiej kapitu³y katedralnej, a w póniejszym
okresie proboszcz wschowski19. Wizytacja w poszczególnych archidiakonatach
17
O. Antowska-Gor¹czniak, A. Sikorski, P. Pawlak, P. Wawrzyniak, Cmentarze Ostrowa Tumskiego, Kronika Miasta Poznania, 2003, nr 1, s. 64-68 (czêæ artyku³u zatytu³owana: Cmentarzysko przy nieistniej¹cym kociele parafialnym w. Miko³aja na Zagórzu, autorstwa P. Wawrzyniaka).
18
A. Weiss, Poznañskie kocio³y parafialne w ostatnim dwudziestoleciu XVIII wieku, w:
Ostrów Tumski  kolebka Poznania. Materia³y z sesji naukowej, Poznañ, 4 listopada 2003 roku,
red. L. Wilczyñski, Poznañ 2004, s. 156-157.
19
B. Natoñski, Rogaliñski Józef Feliks h. £odzia (1728-1802), w: Polski s³ownik biograficzny,
t. 31, Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk-£ód 1988-1989, s. 401-404; Encyklopedia wiedzy
o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, opr. L. Grzebieñ przy wspó³pracy zespo³u jezuitów, Kraków 1996, s. 572; F. Ch³apowski, Józef Rogaliñski. Uczony poznañski czasów Owiecenia. Fizyk, astronom, pedagog, wyd. II uzupe³nione, Poznañ 2007.
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odbywa³a siê wed³ug kwestionariusza przygotowanego dla wizytatorów przez
biskupa, a jej wyniki znalaz³y odzwierciedlenie w aktach spisanych przez notariusza i oprawionych w ksiêgê. Ksi¹dz Józef Rogaliñski okaza³ siê wizytatorem
bardzo wnikliwym i rzetelnym. W aktach jego wizytacji ujêto stan wizytowanych
podmiotów ¿ycia kocielnego, dokonano oceny ich stanu faktycznego w najrozmaitszych aspektach, a w koñcu bardzo szczegó³owe i liczne wskazania znalaz³y
siê w dekretach reformacyjnych. Ksiêgê akt zamyka obszerna Adhortatio ad
clerum in fine visitationis generalis zawieraj¹ca analizê i ocenê stanu wizytowanego dekanatu poznañskiego.
Wizytacja kocio³a w. Miko³aja rozpoczê³a siê 9 V 1779, a zakoñczono j¹
przed 23 V tego¿ roku. Akta jej, obejmuj¹ce 94 strony, zosta³y spisane w jêzyku
³aciñskim przez ksiêdza Ignacego Rzepnickiego, kanonika kolegiaty redzkiej
i notariusza tej wizytacji, i zamieszczone w ksiêdze akt wizytacji ca³ego dekanatu poznañskiego. Ksiêga nosi tytu³: Visitatio generalis decanatus posnaniensis
authoritate nuper pie defuncti pastoris inchoata demum pari authoritate illustrissimi excellentissimi et reverendissimi domini Antonii Onuphrii de Okêcie Okêcki Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopi posnan[iensis] et varsavien[sis] supremi Regni cancellarii equitis ordinum Aquilae Albae et S[ancti] Stanislai consummata per Iosephum £odzia Rogaliñski s[anct]ae th[eologi]ae et u[triusque]
i[uris] doctorem, decanum cathedralem posnaniensem, in archidiaconatu sremensi
et per decanatum posnaniensem specialiter delegatum visitatorem generalem,
anno quo visitavit nos Oriens ex Alto 1781. Ksiêga zachowa³a siê szczêliwie
do naszych czasów i znajduje siê w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu,
oznaczona sygnatur¹ AV 30.

Z HISTORII KOCIO£A
Wielu autorów pisz¹cych o kociele w. Miko³aja (z wymienionych powy¿ej: £ukaszewicz, Callier, Tycówna, Nowacki; ponadto Zdzis³aw Kaczmarczyk20)
przytacza najstarsz¹ zachowan¹ o nim wiadomoæ, wystêpuj¹c¹ w opisie walk,
które prowadzili miêdzy sob¹ synowie Boles³awa Krzywoustego21. Pewnym jest
20
Z. Kaczmarczyk, Miasto przedlokacyjne: struktura, gospodarka, spo³eczeñstwo, polityka,
w: Dzieje Poznania, red. J. Topolski, t. 1*: Dzieje Poznania do roku 1793, Warszawa-Poznañ 1988,
s. 98.
21
Wypadki te Kronika wielkopolska opisuje nastêpuj¹co: Otó¿ W³adys³aw niewzruszony ³zami braci ani usilnymi probami dostojników polskich gromadzi silne wojsko, tak z Rusi, jak
i z innych s¹siednich ziem, i najpierw Henryka zmusza do ucieczki z Sandomierszczyzny, potem
Boles³awa z Mazowsza i z innych ziem, a zaj¹wszy niegodziwie prawie wszystkie ich posiad³oci
zamyla w ogóle ich wydziedziczyæ. Z nim wojewoda Wszebor czêsto z powodzeniem ciera³ siê
w imieniu juniorów. Ufaj¹c jego mia³oci m³odociani ksi¹¿êta porzucaj¹ ³zy i mielej poczynaj¹
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zatem fakt istnienia kocio³a w roku 114622, a ks. Józef Nowacki formu³uje przypuszczenie, ¿e móg³ on powstaæ ju¿ w XI wieku23. Przyjmuje siê te¿, ¿e od pocz¹tku swego istnienia pe³ni³ funkcjê wi¹tyni parafialnej dla mieszkañców ówczesnego grodu poznañskiego, podgrodzi oraz ich okolic24.
W po³owie XV wieku koció³ spali³ siê i prawdopodobnie w zwi¹zku z tym
prawa parafialne przeniesiono na nowo zbudowany koció³ w. Barbary, po³o¿ony na wschodnim krañcu Chwaliszewa. Mówi o tym dokument erekcyjny kocio³a w. Barbary wydany w poniedzia³ek po Niedzieli Palmowej 1453 roku (ingrosowany do akt konsystorza 5 IX 1455) przez biskupa poznañskiego Andrzeja
z Bnina25. Po kilku jednak latach przyst¹piono do budowy nowej wi¹tyni w.
szukaæ oparcia w orê¿u. Przeto W³adys³aw, bynajmniej nie ufaj¹c swoim, ci¹ga zastêpy z obcych
narodów i ka¿e im godziæ na zgubê braci. Ci nie spodziewaj¹c siê na przysz³oæ ¿adnej skutecznej
pomocy schronili siê wreszcie z bratem Mieszkiem do miasta Poznania, które jedyne ju¿ pozosta³o
na ich obronê. Doko³a tego miasta W³adys³aw rozwin¹³ ca³e mnóstwo swego wojska i mia³o przeprowadza³ plan oblê¿enia, tym bezpieczniejszy, im wiêksze mia³ zastêpy wojska. [ ] Wreszcie
Sandomierzanie, Mazowszanie, Kujawianie i Wielkopolanie, poszed³szy z najgorêtszym zapa³em
za swoimi ma³oletnimi panami, czêsto zastawiaj¹ zasadzki na wojsko W³adys³awa, nieostro¿nych
zabijaj¹, chwytaj¹ i do wiêzienia wtr¹caj¹. Naradziwszy siê za pilnie z m³odymi ksi¹¿êtami postanawiaj¹ ostro¿nie napaæ na obóz i placówki W³adys³awa. Tak wiêc na znak dany z wie¿y grodu
tym, którzy na zewn¹trz byli ukryci, w jednej chwili mia³o rzucaj¹ siê na placówki W³adys³awa ci
z grodu i ci z kryjówek. Tymczasem pewien dzielny wojownik juniorów zaczepia i chwyta jakich
[ludzi] z obozu W³adys³awa ka¿¹c im wyznaæ, co dzieje siê w obozie. Przyznaj¹ oni, ¿e wcale nie
podejrzewa siê oporu m³odych, lecz [wszyscy] ucztuj¹c gnuniej¹ w swawolnej beztrosce. W po³udniowej wiêc porze, gdy wojska W³adys³awa i wojska jego [sic] zaczê³y ucztowaæ, grodzianie
z wie¿y poznañskiej, po³o¿onej poza kocio³em w. Miko³aja, trzykrotnie podnosz¹ wysoko i spuszczaj¹ czerwon¹ tarczê. Ksi¹¿ê ruski, krewny W³adys³awa, przypatruj¹c siê, jak ona podnosi siê
i opuszcza siê, zacz¹³ pytaæ W³adys³awa, co oznacza podniesiona tarcza. Na to W³adys³aw: «Bracia moi okazuj¹ gotowoæ zdania siê na ³askê moj¹». Ów zachêca go, aby przywróci³ braci do dawnej ³aski. Lecz nadêty pych¹ W³adys³aw odpowiedzia³, ¿e nie ma miejsca na spotkanie, gdy¿ zag³ada ich jest ju¿ postanowiona. Gdy oni tak rozmawiali, juniorzy z grodu poznañskiego wyruszaj¹
powoli przeciw wrogom z niewieloma wprawdzie, lecz doskonale w³adaj¹cymi broni¹ [ludmi].
Tak¿e inni wychodz¹ z kryjówek, wpadaj¹ nagle do obozu W³adys³awa, g³odni rzucaj¹ siê na ucztuj¹cych, wdzieraj¹ siê uparcie w zastêpy wrogów i potê¿nie mieczami r¹bi¹, morduj¹ i zabijaj¹, tak
i¿ dwa strumienie, Cybina i G³ówna, nad którymi toczy³a siê bitwa, wezbrane krwi¹ zabitych, wype³ni³y, jak podaj¹, rzekê Wartê powy¿ej brzegów. Kronika wielkopolska, t³um. K. Abgarowicz,
wstêp i komentarze B. Kürbisówna, Warszawa 1965, s. 143-145.
22
Wprawdzie Kronika wielkopolska datuje oblê¿enie juniorów przez W³adys³awa na rok 1142,
jednak wed³ug ustaleñ wspó³czesnej historiografii wydarzenia te mia³y miejsce w roku 1146. Zob.
Kronika wielkopolska, s. 143 (przypis 159), 146 (przypis 162).
23
J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. 2, s. 611.
24
Tam¿e; M. Tycówna, Koció³ w. Miko³aja w Poznaniu, s. 29-30.
25
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej: AAP), sygn. AV 30, Visitatio generalis decanatus posnaniensis authoritate nuper pie defuncti pastoris inchoata demum pari authoritate illustrissimi excellentissimi et reverendissimi domini Antonii Onuphrii de Okêcie Okêcki Dei et Apostolicae Sedis gratia episcopi posnan[iensis] et varsavien[sis] supremi Regni cancellarii equitis ordinum Aquilae Albae et S[ancti] Stanislai consummata per Iosephum £odzia Rogaliñski s[anct]ae
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Miko³aja. Fundatorem by³ Adam z D¹browy, dziekan katedralny poznañski, który 20 V 1463 zawar³ umowê z budowniczym Jakubem Gyely na wymurowanie
od fundamentów nowego kocio³a (zapewne pierwszej jego czêci). Nowo wzniesion¹ wi¹tyniê biskup Andrzej z Bnina erygowa³ w roku 1477 jako kolegiatê
i ustanowi³ przy niej kapitu³ê w oparciu o uposa¿enie ofiarowane przez wspomnianego Adama z D¹browy. Sam przywilej erekcyjny kolegiaty i kapitu³y zosta³ wydany dopiero 3 VII 1484 przez nastêpnego biskupa poznañskiego, Uriela
Górkê26.
Piêtnastowieczna budowla przetrwa³a oko³o 350 lat. Ju¿ w czasie wizytacji
Rogaliñskiego (1779) wymaga³a znacznej naprawy. Po roku 1793 rz¹d pruski,
który w znacznej mierze przej¹³ dobra i fundusze kocielne, odmawia³ wiadczeñ
na remont kocio³ów katolickich, których liczbê uwa¿a³ za zbyt wielk¹. W tej
sytuacji biskup poznañski Ignacy Raczyñski w roku 1805 zarz¹dzi³ zamkniêcie
zniszczonego kocio³a w. Miko³aja27, a na pocz¹tku drugiej okupacji pruskiej,
w roku 1817, wi¹tynia zosta³a rozebrana28.

WI¥TYNIA OD ZEWN¥TRZ
Jak wspomniano, by³ to koció³ murowany, podobnie jak wszystkie wizytowane przez Józefa Rogaliñskiego kocio³y parafialne dekanatu poznañskiego
(z wyj¹tkiem kocio³a w. Rocha, zbudowanego sztuk¹ prusk¹29). W akcie wizytacji zosta³ okrelony jako dosyæ obszerny. Od zewn¹trz wymaga³ wielkiej
naprawy. Pokrywa³ go dach dwojaki: ni¿szy z gontów, wy¿szy z dachówek,
w czêci rodkowej (zapewne wzd³u¿ nawy) doæ dobry, ale po bokach, nad kaplicami, bardzo zniszczony30.

th[eologi]ae et u[triusque] i[uris] doctorem, decanum cathedralem posnaniensem, in archidiaconatu
sremensi et per decanatum posnaniensem specialiter delegatum visitatorem generalem, anno quo
visitavit nos Oriens ex Alto 1781 (dalej: AV 30), s. 226.
26
AV 30, s. 103-104; J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. 2, s. 612.
27
Tam¿e, s. 596, 613.
28
Tak¹ datê rozbiórki podaje Callier (Szkice geograficzno-historyczne, s. 132; S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. 8, s. 909). W „Przyjacielu Ludu” (R. 5, 1838, nr 1, s. 2) odnotowano: rozebrany w r. 1816 czy 1817. £ukaszewicz w roku 1838 (albo nieco wczeniej) napisa³:
Przed kilkunastu jeszcze laty za kuryami kanoników na Zagórzu sta³ koció³ pod tytu³em . Miko³aja (Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania, s. 98). Daty rozebrania kocio³a nie podaje
ks. Nowacki, natomiast P. Wawrzyniak zamieszcza informacjê, ¿e koció³ uleg³ rozbiórce oko³o
1830 roku (O. Antowska-Gor¹czniak, A. Sikorski, P. Pawlak, P. Wawrzyniak, Cmentarze Ostrowa
Tumskiego, s. 67-68).
29
AV 30, s. 319.
30
AV 30, s. 89, 107.
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(AAP, sygn. AV 30, s. 103)
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Dominantê sylwetki kocio³a stanowi³a masywna wie¿a wbudowana w jego
bry³ê od strony fasady frontowej, pokryta zniszczonymi gontami31. By³a w bardzo z³ym stanie, os³abiona wichurami oraz powodzi¹, która zala³a koció³ przed
oko³o 40 laty (zapewne chodzi tu o wielk¹ powód z roku 173632), na jej murach
widoczne by³y znaczne pêkniêcia, tak ¿e obawiano siê jej zawalenia. Wisia³y
w niej trzy dzwony wiêksze oraz sygnaturka33. Do kocio³a prowadzi³o jedno
wejcie przez murowan¹ i sklepion¹, wybielon¹ kruchtê, zaopatrzone dwojgiem
drewnianych drzwi z dobrymi zamkami34.
Wokó³ rozci¹ga³ siê cmentarz otoczony solidnym murem. Z zewn¹trz mo¿na
by³o dostaæ siê na cmentarz przez jedno z trzech wejæ, które jednak nie mia³y
drzwi i zamków, a jedynie ¿elazne kraty, co stanowi³o minimum zabezpieczenia,
by na teren powiêcony i grzebalny nie wchodzi³y zwierzêta. Nie dopuszczano
równie¿, by w obrêbie muru kocielnego odbywa³y siê jarmarki i handel. Wizytator zwróci³ jednak uwagê, ¿e bramy cmentarza nale¿y ulepszyæ i zamykaæ je
na noc, aby w ten sposób zwiêkszyæ bezpieczeñstwo kocio³a. Na cmentarzu sta³a murowana kostnica (ossarium) o murowanym sklepieniu; pokryta by³a dachówkami, a jej stan zosta³ okrelony jako dobry35.
W bryle kocio³a wyodrêbnia³y siê dwa cz³ony zbudowane symetrycznie
przy obu cianach bocznych. Po stronie Ewangelii by³a to zakrystia oraz dwie
kaplice: jedna obok zakrystii, druga nad zakrysti¹, natomiast po stronie Episto³y,
naprzeciw zakrystii, znajdowa³ siê sk³ad (reconditorium) oraz dwie kaplice: jedna zapewne obok sk³adu, a druga nad nim36.
WNÊTRZE
ciany w wielu miejscach by³y popêkane i le powi¹zane, jednak nale¿ycie
wybielone. Nad nimi wznosi³o siê murowane sklepienie. Sklepienie i ciany
w kaplicy nad zakrysti¹ uleg³y daleko posuniêtemu zniszczeniu wskutek zama31
Starsze widoki Poznania ukazuj¹ wie¿ê kocio³a w. Miko³aja zwieñczon¹ he³mem. Zob.
M. Warkoczewska, Widoki starego Poznania. ród³a ikonograficzne do zabudowy miasta z wieków
XVII-XIX, Poznañ 1960, s. 139, 147, 149, 151. £ukaszewicz w Krótkim opisie historycznym kocio³ów parochialnych (s. 63) podaje, ¿e w roku 1725 burza nies³ychana zrzuci³a wie¿ê z kocio³a
. Miko³aja, przez co gmach ten os³abionym zosta³ znacznie w murach swoich.
32
J. £ukaszewicz, Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania, t. 2, s. 309.
33
Dwa dzwony z kocio³a w. Miko³aja zakupi³ ksi¹dz Antoni Lipiñski, proboszcz parafii w.
Wojciecha w Poznaniu w latach 1807-1817. Jeden z nich, ma³y, wkrótce zosta³ sprzedany, drugi
natomiast, ufundowany w roku 1551 przez Jana ze Lwówka, proboszcza kolegiaty w. Miko³aja,
do dzi znajduje siê w dzwonnicy kocio³a w. Wojciecha. Z. Kurzawa, A. Kusztelski, Koció³ w.
Wojciecha w Poznaniu, Poznañ 2003, s. 138.
34
AV 30, s. 107.
35
AV 30, s. 107, 194.
36
AV 30, s. 106, 115, 118, 133, 138.
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kania, podobnie i stoj¹cy w niej o³tarz, tak ¿e zwi¹zane z kaplic¹ bractwo przenios³o swoje nabo¿eñstwa do wielkiego o³tarza. Posadzka w kociele wy³o¿ona
by³a ceg³¹ palon¹, jej stan, podobnie jak okien, nie budzi³ zastrze¿eñ37. Pod posadzk¹ mieci³y siê trzy krypty na chowanie zmar³ych, maj¹ce murowane sklepienia38.
Koció³ by³ wyposa¿ony w star¹ ambonê wykonan¹ z drewna i malowan¹,
stalle (dla duchowieñstwa, a zatem ustawione w prezbiterium) i ³awki, dwa konfesjona³y (trzeci zosta³ czasowo u¿yczony do kocio³a katedralnego), wreszcie
w organy wiêksze, w dobrym stanie, znajduj¹ce siê na drewnianym chórze. Na
rodku kocio³a, pod sklepieniem, na drewnianej belce znajdowa³a siê grupa pasyjna: wielki wizerunek Chrystusa Ukrzy¿owanego pomiêdzy ³otrami oraz figury Najwiêtszej Maryi Panny, w. Jana Aposto³a i w. Marii Magdaleny39. Odnotowano tak¿e istnienie dwóch tablic epitafijnych. Jedna znajdowa³a siê w kociele pod chórem, druga w murze na cmentarzu40.
W kaplicy w. Anny (po stronie Episto³y, obok sk³adu) sta³a chrzcielnica
wykonana z blachy miedzianej i pomalowana. W pobli¿u znajdowa³a siê piscina
(sacrarium, cisterna), wykuta w murze i zamkniêta drewnian¹ przykryw¹, gdzie
m.in. wlewano wodê u¿yt¹ do chrztu. Wizytator stwierdzi³, ¿e jest ona odpowiednio urz¹dzona, jednak powinna byæ zaopatrzona w zamek. W tej¿e kaplicy,
w szafce mieszcz¹cej siê w cianie, przechowywane by³y oleje wiête oraz powiêcona sól, u¿ywana w obrzêdach chrzcielnych41.

O£TARZE I KAPLICE
W roku 1779 koció³ w. Miko³aja posiada³ dziesiêæ o³tarzy: g³ówny, cztery
po stronie Ewangelii (z których dwa w kaplicach) i piêæ po stronie Episto³y
(z nich trzy w kaplicach).
O³tarz g³ówny by³ nowy, wystawiony w miejscu poprzedniego, który rozebrano ze wzglêdu na jego wielkie zniszczenie. Nowy o³tarz by³ murowany, nale¿ycie pobielony, pomalowany i czêciowo poz³ocony. Zosta³ wzniesiony ze rodków proboszcza i prebendarzy oraz ofiar z³o¿onych przez parafian, lecz z powodu niedostatku tych rodków nie zosta³ jeszcze ukoñczony. Niemniej odprawiano
ju¿ przy nim nabo¿eñstwa. W czêci centralnej umieszczony by³ obraz Wniebowziêcia NMP, natomiast miejsce powy¿ej pozostawa³o jeszcze puste; zamierza37
38
39
40
41

AV
AV
AV
AV
AV

30,
30,
30,
30,
30,

s.
s.
s.
s.
s.

106, 120.
107.
106.
107.
142-143.
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no tam umieciæ obraz w. Miko³aja42. O³tarz zdobi³y dwa relikwiarze. W jednym znajdowa³y siê relikwie . Wincentego i Amandy, w drugim . Humiliata
i Adaukta (dokument ich autentycznoci zosta³ wystawiony przez urz¹d konsystorski 2 IV 1778)43.
O³tarze boczne zosta³y wymienione w nastêpuj¹cej kolejnoci:
1) po stronie Ewangelii, z wizerunkiem w. Marii Magdaleny, wykonany
sztuk¹ cyzelatorsk¹ murowan¹, mensa murowana44;
2) po stronie Ewangelii, z wizerunkiem Niepokalanego Poczêcia NMP, powy¿ej . Kryspina i Kryspiniana, drewniany, snycerski, pomalowany i czêciowo poz³ocony, mensa drewniana45;
3) po stronie Ewangelii, w kaplicy murowanej przy wejciu do zakrystii,
z wizerunkiem w. Stanis³awa Biskupa, drewniany, pomalowany i czêciowo poz³ocony, mensa murowana46;
4) po stronie Ewangelii, w obszernej kaplicy murowanej i sklepionej, nad
zakrysti¹, z wizerunkiem starodawnym, ale wytwornej formy i malowania, przedstawiaj¹cym Najwiêtsz¹ Maryjê Pannê oraz w. Perpetuê i w. Felicytê, Mêczennice, z ró¿nymi zamkniêciami i odmianami („cum variis clausuris et mutationibus”), mensa murowana, bardzo zniszczony47;
AV 30, s. 108.
AV 30, s. 105.
44
AV 30, s. 108-109.
45
AV 30, s. 109, 114.
46
AV 30, s. 115.  Znajduj¹cy siê obecnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu obraz tablicowy ze scen¹ mêczeñstwa w. Stanis³awa Biskupa w oparciu o zapisy dwóch wizytacji (Zalaszowskiego i Tar³y) zosta³ zidentyfikowany jako kwatera tryptyku pochodz¹ca z kocio³a w. Miko³aja.
By³ zatem czêci¹ tego w³anie bocznego o³tarza, który sta³ w kaplicy prope fores sacristiae. Na
odwrocie obrazu przedstawiono scenê Narodzenia Pañskiego, okrelan¹ jako Adoracja Dzieci¹tka. A. Kar³owska-Kamzowa, Pónogotyckie snycerstwo i malarstwo w Poznaniu, „Studia Muzealne”, z. 12, 1977, s. 36-37; A.S. Labuda, Malarstwo tablicowe w Wielkopolsce. Szkice do dziejów
kszta³towania siê rodowiska artystycznego na prze³omie redniowiecza i czasów nowych, w: Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce. Studia o dzie³ach i ludziach, red. A.S. Labuda, Poznañ 1994,
s. 82-83; A. Kar³owska-Kamozwa, Sztuka gotycka w Poznaniu, s. 389-390.
47
AV 30, s. 118.  O o³tarzu tym i znajduj¹cym siê w nim obrazie akta wizytacyjne mówi¹
nastêpuj¹co: Altare 5tum in capella ampla murata et fornice clausa supra sacristiam, imaginem
antiquae sed elegantis formae ac picturae Gloriosissimae V[irgini]s Mariae et S[anctarum] Perpetuae et Felicitatis M[artyrum] praeferens, cum variis clausuris et mutationibus. Ostatni cz³on opisu
mo¿e wskazywaæ, ¿e o³tarz mia³ formê tryptyku (wzglêdnie pentaptyku). W odniesieniu do wymienionego tu obrazu o³tarzowego omielam siê postawiæ hipotezê, ¿e by³ to obraz znany dzi
w literaturze jako Sacra Conversazione z Wróblewa, znajduj¹cy siê obecnie w zbiorach Muzeum
Narodowego w Warszawie. Literatura dotycz¹ca tego obrazu wi¹¿e jego powstanie z mecenatem
biskupa poznañskiego Jana Lubrañskiego i zna jego losy dopiero od czasu, gdy stanowi³ w³asnoæ
hrabiów Kwileckich (zapewne ju¿ od XIX wieku) i do lat II wojny wiatowej mieci³ siê w ich
zbiorach w pa³acu we Wróblewie. Co do wczeniejszych jego dziejów istniej¹ jedynie ró¿norakie
42

43
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5) po stronie Episto³y, z wizerunkiem Najwiêtszej Maryi Panny Wiêkszej,
drewniany, pomalowany i czêciowo poz³ocony, mensa murowana48;
6) po stronie Episto³y, z wizerunkiem w. Miko³aja Biskupa, powy¿ej w.
Homobonusa, ozdobiony sztucznym marmurem, mensa murowana49;
7) po stronie Episto³y, w murowanej i sklepionej kaplicy, z wizerunkiem w.
Anny, drewniany, malowany i czêciowo z³ocony, mensa murowana50;
8) po stronie Episto³y, w tej samej kaplicy w. Anny, z dwoma wizerunkami:
ni¿ej w. Jakuba Aposto³a, wy¿ej w. Karola Boromeusza, drewniany, malowany
i czêciowo z³ocony, mensa drewniana51;
przypuszczenia (jako miejsce, gdzie móg³ siê znajdowaæ pierwotnie, wymienia siê koció³ parafialny w Kamierzu k. Szamotu³, który z kocio³ów w okolicach Wróblewa, katedrê, koció³ NMP in
Summo lub jaki inny koció³ poznañski, wreszcie Psa³teriê w Poznaniu). Zob. A. S³awska, Predella z Kamierza Szamotulskiego (Przyczynek do zagadnienia twórczoci Mistrza z Warty), „Studia Muzealne”, z. 2, 1957, s. 262-265; Z. Bia³³owicz-Krygierowa, Malarz Stanis³aw z Poznania 
twórca tryptyku z Dolska. Przyczynek do historii rodowiska malarskiego w Poznaniu u schy³ku
gotyku, „Studia Muzealne”, z. 15, 1992, s. 49-85; K. Secomska, Wniebowziêcie w kociele parafialnym w Warcie. Analiza ikonograficzna, w: Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce. Studia o dzie³ach i ludziach, red. A.S. Labuda, Poznañ 1994, s. 121-162; K. Secomska, Wielkopolska czy Kraków? Geneza stylu Mistrza z Warty, w: Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce. Studia o dzie³ach
i ludziach, red. A.S. Labuda, Poznañ 1994, s. 163-195; P. Budzan, A. Kar³owska-Kamzowa, Dzia³alnoæ fundacyjna biskupa poznañskiego Jana Lubrañskiego, „Kronika Miasta Poznania”, 1999,
nr 2, s. 93-104; A. Kwilecki, Ziemiañstwo wielkopolskie. Miêdzy wsi¹ a miastem, Poznañ 2001. Za
wyra¿on¹ hipotez¹ zdaj¹ siê przemawiaæ przynajmniej dwie okolicznoci. Wystêpowanie postaci
. Felicyty i Perpetuy w przedstawieniach Sacra Conversazione wydaje siê byæ bardzo rzadkie
(najczêciej w takiej scenie malowani byli wiêci, których kult by³ bardziej rozpowszechniony,
lub te¿ wiêci bêd¹cy patronami fundatora albo osób mu bliskich). Po drugie, erekcji tego o³tarza jako beneficjum kocielnego, nale¿¹cego do bractwa kupców chwaliszewskich, dokonano
2 X 1521, co zbiega siê z czasem, na jaki najpóniej datuje siê powstanie obrazu z Wróblewa,
czyli 1520-1522 (A. Kar³owska-Kamzowa opowiedzia³a siê nawet za wczeniejsz¹ dat¹ jego namalowania, bior¹c pod uwagê, ¿e biskup Lubrañski zmar³ 20 V 1520). Zagadnienie oczywicie
mog³oby zostaæ jednoznacznie wyjanione, gdyby znalaz³ siê wyrany przekaz o umiejscowieniu obrazu fundowanego przez Lubrañskiego w³anie w kolegiacie w. Miko³aja. Jednak takiej
informacji dotychczas nie znaleziono, dlatego obiektem dalszych poszukiwañ powinny byæ materia³y dotycz¹ce kocio³a w. Miko³aja z okresu po jego zamkniêciu, a tak¿e ewentualna spucizna po rodzinie Kwileckich z Wróblewa. Obecnie mo¿na jedynie wyraziæ przypuszczenie, ¿e
Kwileccy zakupili obraz po wydaniu przez biskupa Raczyñskiego decyzji o zamkniêciu kocio³a
w 1805, przed lub po jego rozbiórce w 1817 roku. Wyprzeda¿ wyposa¿enia kocio³a, przynajmniej jego czêci, potwierdza informacja zawarta w korespondencji zamieszczonej w roku 1838
w „Przyjacielu Ludu” (R. 5, nr 1, s. 1), której autor informuje, ¿e obraz ze scen¹ mêczeñstwa w.
Stanis³awa (póniej zidentyfikowany jako kwatera tryptyku z kocio³a w. Miko³aja) widzia³
w tym czasie u antykwariusza Lissnera w Poznaniu.
48
AV 30, s. 132.
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AV 30, s. 132, 137, 187.
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AV 30, s. 133.
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9) po stronie Episto³y, w murowanej i sklepionej kaplicy nad sk³adem, z wizerunkiem w. Filipa Nereusza, drewniany, malowany i czêciowo poz³ocony,
mensa murowana52.
Prawie wszystkie o³tarze posiada³y konsekrowany portatyl, ka¿dy nakryty
by³ trzema obrusami i wyposa¿ony w sprzêty potrzebne do odprawiania mszy w.
Jedynie o³tarz w kaplicy nad zakrysti¹ pozbawiony by³ tych elementów (nie odprawiano w niej nabo¿eñstw z powodu zniszczenia), w³asnego portatylu nie mia³
o³tarz w. Jakuba (w przypadku odprawiania mszy w. portatyl przynoszono
z innego o³tarza), natomiast kamieñ portatylowy w o³tarzu g³ównym by³ na rodku rozbity i dlatego wizytator przypomnia³, ¿e mszy nie powinno siê na nim odprawiaæ, lecz nale¿y postaraæ siê o inny53.
Akta wizytacyjne zasadniczo podaj¹ treæ jednego tylko wizerunku znajduj¹cego siê w ka¿dym z o³tarzy (jedynie w przypadku drugiego o³tarza w kaplicy
w. Anny zaznaczono, ¿e obrazy s¹ dwa  ni¿ej w. Jakuba, wy¿ej w. Karola
Boromeusza, przy czym okrelenie ni¿ej oznacza zapewne, ¿e obraz znajdowa³ siê w retabulum, a wy¿ej  w zwieñczeniu o³tarza). Niejako przypadkiem, z innych miejsc aktu wizytacji dowiadujemy siê, ¿e w o³tarzu Niepokalanego Poczêcia NMP znajdowa³ siê równie¿ obraz . Kryspina i Kryspiniana,
a w o³tarzu w. Miko³aja wizerunek w. Homobonusa54. Ponadto za niemal pewne mo¿na przyj¹æ, ¿e dwa o³tarze (w. Stanis³awa w kaplicy obok zakrystii oraz
o³tarz z wizerunkiem Najwiêtszej Maryi Panny ze . Perpetu¹ i Felicyt¹ w kaplicy nad zakrysti¹) mia³y formê szafiast¹.
Obrazy o³tarzowe oceniono ogólnie jako nale¿ycie malowane. To samo
stwierdzenie odniesiono do innych obrazów wisz¹cych w kociele, nie odnotowano jednak, co one przedstawia³y. Wizytator stwierdzi³, ¿e ¿aden z obrazów nie
zosta³ przez kompetentn¹ w³adzê duchown¹ uznany za s³yn¹cy ³askami55. W akcie nie ma te¿ wzmianki, aby który z wizerunków by³ szczególniej czczony
przez wiernych.
Z inwentarza sprzêtu kocielnego wynika, ¿e niektóre obrazy o³tarzowe posiada³y srebrne aplikacje oraz wota. I tak wród sreber wielkiego o³tarza wymieniono: trzy czêci sukni Najwiêtszej Maryi Panny o motywie kwiatowym, ma³¹
czêæ pod³u¿n¹ na w³osach, szatê okrywaj¹c¹ postaæ Ducha wiêtego, trzy korony z³ocone, jeden wianuszek (albo girlandê) z wotum56. Do o³tarza Najwiêtszej
AV 30, s. 138.
AV 30, s. 108, 118, 138, 194.
54
AV 30, s. 114, 137, 138, 187.
55
AV 30, s. 141.
56
Po tym wyliczeniu napisano: „To srebro jest z kaplicy literatów”, czyli z kaplicy nad zakrysti¹. Nie wiadomo jednak, czy wszystkie wymienione elementy pochodzi³y z kaplicy literatów, czy
tylko ostatnia pozycja (wianuszek z wotum). Jeli przyj¹æ pierwszy wariant, trzeba by zapytaæ, jaki
sens mia³oby opatrzenie wykazu tytu³em: Argentum majoris altaris”. AV 30, s. 186.
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Maryi Panny (zapewne o³tarza bocznego z obrazem Niepokalanego Poczêcia
NMP) nale¿a³y nastêpuj¹ce elementy srebrne: suknia z³ocona, trzy z³ocone czêci ksiê¿yca pod nogami, dziesiêæ promieni z³oconych z gwiazdami, lilia czêciowo z³ocona, wianek z trzydziestu jeden ró¿ami, piêtnacie wotów ró¿nego kszta³tu. Elementy srebrne posiada³ tak¿e boczny o³tarz w. Miko³aja, m.in. mitrê z³ocon¹ z dwiema wst¹¿kami, pastora³, rokietê oraz siedemnacie wotów ró¿nego
kszta³tu. Przy tym o³tarzu odnotowano siedem wotów na obrazie w. Homobonusa57. Wszystkie te srebrne aplikacje zdobi¹ce obrazy oraz wota by³y wyrazem
pobo¿noci ofiarodawców, wród których mogli byæ zarówno duchowni tego
kocio³a, jak i wierni wieccy.
Ponadto koció³ posiada³ wykonan¹ ze srebra i poz³ocon¹ figurê swego patrona, w. Miko³aja, ukazuj¹c¹ go z pastora³em, ksiêg¹ i trzema talentami. By³y
w niej umieszczone relikwie wiêtego58 (nadawa³oby jej to charakter relikwiarza).
Nie znamy jednak jej lokalizacji, a zatem nie wiadomo, czy by³a ustawiona na
którym z o³tarzy (np. na o³tarzu bocznym powiêconym w. Miko³ajowi), czy
te¿ w innym miejscu kocio³a. Nie mo¿na równie¿ wykluczyæ, ¿e by³a przechowywana w zakrystii albo sk³adzie, który w kocio³ach pe³ni³ niekiedy tak¿e funkcjê skarbca.

SPRZÊT KOCIO£A
Koció³ w. Miko³aja posiada³ zakrystiê po stronie Ewangelii i po³o¿ony naprzeciw niej sk³ad po stronie Episto³y. Zakrystia by³a dosyæ obszerna, pod³ogê
mia³a ceglan¹, okno oszklone i opatrzone ¿elazn¹ krat¹, drzwi obite ¿elazem.
Wewn¹trz sta³y szafy, stó³ i skrzynie. Sk³ad natomiast zbudowany by³ z solidnego muru, murowane te¿ by³o jego sklepienie, które jednak wymaga³o gruntownej naprawy. Pod³oga, podobnie jak w zakrystii, by³a ceglana, okno z szyb¹
i ¿elazn¹ krat¹. Sprzêty przechowywano w skrzyniach59. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
w zakrystii przechowywano szaty, naczynia i ksiêgi liturgiczne oraz inne przedmioty czêciej u¿ywane, w sk³adzie natomiast pozosta³e sprzêty, a mo¿e i przedmioty cenniejsze.
W nocy 19 XII 1778 dokonano w³amania do kocio³a i zakrystii i skradziono puszkê z Najwiêtszym Sakramentem, który nastêpnie porzucono na cmentarzu. Zrabowano tak¿e trzy srebrne poz³acane kielichy, dwa srebrne krzy¿e, dwie
srebrne tacki, hebanowy krzy¿, trzy cynowe lichtarze, siedem ornatów i kilka
innych przedmiotów. Poniewa¿ inwentarz kocio³a i o³tarzy zawiera³ kilka przed57
58
59

AV 30, s. 186-187.
AV 30, s. 105, 186.
AV 30, s. 106.
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miotów ze z³ota i srebra oraz kamieni szlachetnych i korali, które zapewne mia³y
charakter wotów (³añcuszki z³ote, manelê i sztuczki srebrne z kamieniami,
sztuczki, guzy i u³amki ró¿ne srebrne, dwadziecia jeden sznurów korali), krótko przed wizytacj¹ (21 IV 1779), uzyskano zgodê urzêdu konsystorskiego na
sprzeda¿ czêci tych przedmiotów, aby za uzyskane pieni¹dze sprawiæ nowe
sprzêty w miejsce skradzionych60.
Koció³ posiada³ doæ liczne argenteria. Przede wszystkim zwraca uwagê
liczba omiu kielichów mszalnych z patenami, ca³ych z³oconych (trzy skradziono, a wiêc jeszcze niedawno by³o ich jedenacie). By³y te¿ dwie puszki do przechowywania Najwiêtszego Sakramentu (jedna nowo sprawiona), monstrancja
ca³a z³ocona, pacyfika³ z³ocony i ozdobiony koralami, krzy¿ z³ocony z relikwiami Drzewa wiêtego, srebrna i z³ocona figura w. Miko³aja, lampa wisz¹ca, trybularz i ³ódka na kadzid³o oraz para dzbanuszków. Inne przedmioty ze srebra,
w tym aplikacje na obrazach, znajdowa³y siê na o³tarzach (wielkim, Najwiêtszej
Maryi Panny, w. Miko³aja). Osobno odnotowano srebro znajduj¹ce siê w kociele filialnym w. Sebastiana na Piotrowie. Kolejne sprzêty kocio³a wymieniono
z podzia³em wed³ug materia³u, z jakiego zosta³y wykonane (tu najznaczniejsz¹
pozycjê stanowi³y lichtarze w liczbie czterdziestu dziewiêciu)61.
Bogate by³o wyposa¿enie kocio³a w szaty liturgiczne. Inwentarz wymienia
piêtnacie bia³ych ornatów uroczystszych pierwszej i drugiej klasy oraz piêæ bia³ych do codziennego u¿ytku, trzy uroczystsze ornaty czerwone i szeæ codziennych, trzy ornaty zielone, piêæ fioletowych i dwanacie czarnych. Dalmatyk by³o
niewiele (cztery bia³e, jedna czarna). By³y po dwie kapy koloru czerwonego, fioletowego i czarnego, bia³ych za  piêæ. Inwentarz wymienia równie¿ m.in. dziewiêtnacie alb, cztery kom¿e, cztery kom¿e dla ch³opców s³u¿¹cych do mszy w.,
trzydzieci korpora³ów, a tak¿e zas³ony do Najwiêtszego Sakramentu, baldachim, antepedia, kobierce, sukno na stopnie o³tarzy, chor¹gwie62.
Zespó³ ksi¹g liturgicznych stanowi³y dwa msza³y nowe i siedem dawnych
oraz piêtnacie ¿a³obnych, agenda wiêksza i dwie mniejsze, gradua³ i antyfonarz.
Wizytator poleci³, aby w starych msza³ach naprawiæ strony zawieraj¹ce kanon,
które, jako najczêciej u¿ywane, uleg³y zniszczeniu63.
KAPITU£A KOLEGIACKA
Kolegiata w. Miko³aja, a przy niej kapitu³a, zosta³y ustanowione z fundacji
Adama z D¹browy, dziekana katedralnego poznañskiego. Najpierw 10 XII 1476
60
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biskup Andrzej z Bnina zatwierdzi³ fundacjê Adama z D¹browy na udotowanie
nowych beneficjów i przyj¹³ prezentê na trzech pierwszych prebendarzy. Nastêpnie 30 VI 1477 (wizytacja Rogaliñskiego podaje datê 31 VII) erygowa³ kolegiatê
i kapitu³ê w. Miko³aja in Summo Posnaniensi, jednak nie wystawi³ przywileju
erekcyjnego. 5 I 1479 biskup zmar³. Nied³ugo potem, 18 III 1479, kapitu³a katedralna wyrazi³a zgodê, aby dokument erekcji wystawi³ administrator diecezji
Miko³aj Sobocki, jednak w zachowanych ród³ach nie ma o takim dokumencie
wzmianki. Uczyni³ to dopiero 3 VII 1484 biskup Uriel Górka. W ten sposób erygowano kolegiatê w. Miko³aja ku czci Mêki Pañskiej, a w niej kolegium sk³adaj¹ce siê z prepozyta (w dokumencie nazwanego jeszcze plebanem) i omiu kanoników. Prawo kolacji wszystkich prebend przys³ugiwa³o do¿ywotnio fundatorowi. Po jego mierci prawo kolacji prepozyta przesz³o na kolegium wikariuszy
katedralnych, którzy na ten urz¹d powinni prezentowaæ starszego ze swojego
gremium, natomiast kolacja kanoników przesz³a na magistrat kociañski, co by³o
przewidziane w dokumencie erekcji64.
Podstawowym zobowi¹zaniem prepozyta i kanoników by³o codzienne wspólne piewanie ca³ego oficjum brewiarzowego (matutinum z laudesami, pryma,
tercja, seksta, nona, nieszpory i kompleta) oraz mszy w., która powinna byæ
odprawiana po nonie. Od niedzieli do pi¹tku mia³o byæ piewane oficjum o Mêce
Pañskiej, natomiast w sobotê o Najwiêtszej Maryi Pannie. Formularz mszy by³
bardziej zró¿nicowany: w niedzielê, poniedzia³ek, wtorek i pi¹tek o Mêce Pañskiej, w rodê o w. Miko³aju, w czwartek o Najwiêtszym Ciele Chrystusa,
w sobotê o Najwiêtszej Maryi Pannie65. Prepozyt z tytu³u swego urzêdu pasterskiego (do niego bowiem nale¿a³o sprawowanie duszpasterstwa w parafii) poza
wype³nieniem tych powinnoci by³ zobowi¹zany odprawiæ mszê de tempore
(czyli wed³ug formularza, jaki przewidywa³ kalendarz liturgiczny) z klerykami,
osobicie lub przez swego wikariusza (nie byli do tego zobligowani kanonicy ani
ich substytuci). Ponadto na prepozycie i kanonikach (z wyj¹tkiem hebdomadariusza) spoczywa³ obowi¹zek codziennego odprawiania per turnum jednej mszy
czytanej za zmar³ych z kolekt¹ za kap³ana-fundatora kocio³a. Oprócz tych ustaleñ, erekcja stanowi³a, aby w wiêta uroczystsze, mianowicie Narodzenia Pañskiego, Wielkanocy, Wniebowst¹pienia, Zes³ania Ducha wiêtego, Bo¿ego Cia³a
i we wszystkie wiêta Najwiêtszej Maryi Panny, jak równie¿ patronów oraz dedykacji kocio³a, oficja z tych wi¹t w ca³oci by³y piewane, podczas gdy oficjum o Mêce Pañskiej w te dni mia³o byæ opuszczone66.
J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. 2, s. 612; AV 30, s. 103-104, 148-149.
AV 30, s. 157-158.  Ksi¹dz Nowacki podaje, ¿e oficjum o Mêce Pañskiej powinno byæ
odprawiane tylko w niedzielê, poniedzia³ek, wtorek i pi¹tek, natomiast w rodê o w. Miko³aju,
w czwartek o Eucharystii, a w sobotê o Wniebowziêciu NMP. Dzieje archidiecezji poznañskiej,
t. 2, s. 612.
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Czas rozpoczynania oficjum zosta³ okrelony w nastêpuj¹cy sposób: kiedy
bêd¹ bi³y dzwony katedralne na mszê o Najwiêtszej Maryi Pannie (msza kolegium mansjonarzy), powinno siê zaraz dzwoniæ w kociele w. Miko³aja. Na g³os
dzwonów kolegiaty prepozyt i kanonicy (albo ich substytuci) ubrani w kom¿e
maj¹ przyjæ do kocio³a, zaj¹æ swoje miejsca w stallach i rozpocz¹æ oficjum.
Erekcja przewidywa³a równie¿ sankcje karne za niedope³nienie obowi¹zków.
Gdyby który z prebendarzy przyby³ na oficjum nieubrany w kom¿ê, mia³ zap³aciæ karê w wysokoci dwóch groszy; za nieobecnoæ na oficjum albo jego czêci
przewidziana by³a kara jednego grosza. Pochodz¹ce st¹d pieni¹dze mia³y byæ
rozdzielane miêdzy wszystkich obecnych67.
Ofiary zebrane w kociele w wiêto patrona i dedykacji kocio³a oraz pojedyncze datki z³o¿one w czasie tych wi¹t mia³y byæ rozdzielane miêdzy cz³onków kapitu³y i to w taki sposób, ¿e jedn¹ czêæ mia³ otrzymaæ prepozyt, a drug¹,
równ¹, kanonicy albo ich substytuci. W przypadku, gdyby który z prebendarzy
zaniedbywa³ wype³nianie oficjów (osobicie lub przez zastêpcê) przez piêtnacie
dni, za ka¿dy dzieñ mia³ ponieæ karê jednego grosza; gdyby za w dalszym ci¹gu nie by³o poprawy, po up³ywie miesi¹ca prebenda mia³a zostaæ uznana za wakuj¹c¹.
Kapitu³a dla ozdoby tego kocio³a od pocz¹tku posiada³a przywilej u¿ywania almucji wiewiórczych, na wzór wikariuszy kocio³a katedralnego. Tyle
postanowienia erekcji z roku 1484, które przytacza wizytacja Rogaliñskiego68.
Pewna stosunkowo niewielka zmiana zasz³a podczas wizytacji biskupa Macieja £ubieñskiego w roku 1628. Biskup postanowi³, ¿e msza za fundatora ma
byæ odprawiana nie codziennie, lecz dwa razy w tygodniu. Mieli j¹ odprawiaæ
wszyscy cz³onkowie kapitu³y po kolei, pod win¹ grzechu ciê¿kiego69.
Powa¿niejsze modyfikacje wprowadzono podczas wizytacji Franciszka Libowicza w 1727 roku. Poniewa¿ stwierdzono, ¿e z otrzymywanych wówczas dochodów nie zdo³a siê utrzymaæ omiu kanoników, rozporz¹dzono, ¿e odt¹d jedynie czterej z nich, stale rezyduj¹cy przy kociele, bêd¹ uczestniczyæ we wspólnych dochodach kapitu³y, pozostali za bêd¹ oczekuj¹cymi (exspectantes).
Ponadto postanowiono, aby ca³e oficjum o Mêce Pañskiej by³o piewane dwa
razy w tygodniu (zamiast szeciu) przez czterech kanoników uczestnicz¹cych
(participantes) albo ich substytutów, a ca³e oficjum o Najwiêtszej Maryi Pannie
jeden raz w tygodniu (zgodnie z erekcj¹). Trzy msze w tygodniu (zamiast siedmiu) mia³y byæ piewane przez kanoników po kolei w dni wymienionych oficjów wed³ug intencji okrelonej w erekcji. Kolejne rozporz¹dzenia wizytacji Libowicza mówi³y, ¿e kanonicy w dni uroczystsze maj¹ pomagaæ prepozytowi
67
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w spowiadaniu wiernych, odprawiaæ msze fundacyjne, ubrani w kom¿e uczestniczyæ w procesjach, turyfikacjach i inwitatoriach; ¿e kanonicy tej kolegiaty powinni mieæ pierwszeñstwo przed wszystkimi innymi duchownymi przy przydzielaniu altarii w kociele w. Miko³aja; ¿e  zgodnie z postanowieniem erekcji 
jeden z kanoników ma byæ wikariuszem czyli substytutem prepozyta w sprawach
duszpasterstwa parafian70.
Pierwotna erekcja kolegiaty i kapitu³y postanawia³a, ¿e wszyscy kanonicy
podlegaj¹ zarz¹dzeniom prepozyta i powinni mu okazywaæ pos³uszeñstwo we
wszystkich sprawach godnych i uczciwych, przyjmowaæ jego napomnienia albo
kary na³o¿one za jakiekolwiek wykroczenia dokonane w kociele oraz s³uchaæ
jego uwag udzielanych w chórze. Prepozyt za bêdzie móg³ nak³adaæ na kanoników kary pieniê¿ne i inne, jeli który oka¿e siê buntowniczy lub gnuny, stosownie do wagi wykroczenia. Istnia³ niegdy zwyczaj, ¿e wszelkie uchybienia
w piewaniu oficjów i mszy oraz nieobecnoæ na nich notowano w osobnej ksiêdze, a zap³acone grzywny, przeznaczone na potrzeby ca³ej kapitu³y, przechowywano w oddzielnej szafie w zakrystii. Wizytator wyrazi³ opiniê, ¿e ten chwalebny zwyczaj powinien zostaæ wznowiony71.
Obligacje wy¿ej wymienione, w okresie wizytacji Rogaliñskiego wype³niane by³y wed³ug redukcji okrelonej przez wizytacjê Libowicza. W sprawie na³o¿onego na kanoników obowi¹zku pomocy prepozytowi w s³uchaniu spowiedzi
wizytator stwierdzi³, ¿e s¹ oporni72.
Posiedzenia kapitu³y (one tak¿e nazywa³y siê kapitu³ami) by³y dwojakiego
rodzaju. Kapitu³a generalna odbywa³a siê raz w roku, nazajutrz po wiêcie w.
Micha³a Archanio³a. Na pocz¹tku oprawiano aniwersarz za zmar³ych konfratrów
i rozwa¿ano o s³u¿bie Bo¿ej, potem nastêpowa³o napomnienie braterskie, sprawozdanie prokuratora kapitu³y z dochodów i wydatków, wybór nowego prokuratora na kolejny rok, a wreszcie rozwa¿ano ró¿ne sprawy dotycz¹ce kolegiaty.
Kapitu³y partykularne natomiast, wed³ug ordynacji wizytacji Libowicza, powinny odbywaæ siê raz w miesi¹cu. Protoko³y z kapitu³ spisywane by³y w osobnej
ksiêdze. W czasach wizytacji Rogaliñskiego kapitu³a generalna odbywa³a siê raz
w roku, natomiast kapitu³y partykularne by³y zaniedbywane. Istniej¹ca wówczas
ksiêga akt kapitularnych prowadzona by³a od 1728 roku73.
Kapitu³a posiada³a w³asne statuty sk³adaj¹ce siê z piêtnastu czêci, spisane
w oddzielnej ksiêdze. Wizytator zauwa¿y³, ¿e powinny byæ one zatwierdzone przez
kompetentn¹ w³adzê diecezjaln¹ (biskupa ordynariusza albo urz¹d konsystorski)74.
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Instalacja kanoników w gronie kapitu³y w. Miko³aja, po z³o¿eniu przysiêgi
na Ewangeliê, odbywa³a siê na wzór kapitu³y katedralnej poznañskiej. Ka¿dy
nowo instalowany sk³ada³ do masy maj¹tkowej kapitu³y trzy z³ote wêgierskie,
z których jeden przekazywano na potrzeby zakrystii, a dwa rozdzielano miêdzy
obecnych kanoników. Przy okazji tej ceremonii serwitorzy kocio³a otrzymywali
jaki datek wed³ug hojnoci instalowanego75.
Wizytacja z 1779 roku wspomina o jeszcze jednym zobowi¹zaniu kolegiaty.
Na pocz¹tku ka¿dej generalnej kapitu³y katedralnej poznañskiej, w kociele w.
Miko³aja powinna zostaæ odprawiona msza wotywna o Duchu wiêtym w intencji zachowania zgody w czasie obrad. Wszyscy cz³onkowie kapitu³y w. Miko³aja powinni podczas tej mszy byæ ubrani w kom¿e. Obligacja ta by³a wyrazem
wdziêcznoci za to, ¿e kapitu³a katedralna dekretem z 14 VII 1592 zrzek³a siê
nale¿nego sobie czynszu od domu, w którym niegdy zamieszkiwali wspólnie
kanonicy kolegiaty w. Miko³aja. W czasie wizytacji Rogaliñskiego dom ten
wprawdzie ju¿ nie istnia³, jednak wotywy nadal by³y czytane z gr¹ organów, jakkolwiek kanonicy nie byli na nich obecni76.
Wizytacja Rogaliñskiego daje przybli¿ony obraz dochodów kapitu³y, przy
czym dochody kanoników wymienia ³¹cznie (Dochody omiu kanoników
wspólne), a prepozyta oddzielnie. Pocz¹wszy od wizytacji Libowicza tylko czterej kanonicy mieli udzia³ w wymienionych tu dochodach. Sumy, od których kanonicy otrzymywali czynsze, by³y cile z³¹czone z obligacjami, jakie kolegium
ka¿dego roku powinno wype³niaæ wed³ug intencji ofiarodawców. Wykaz dochodów kanoników zamieszczony w wizytacji zawiera dwadziecia dziewiêæ pozycji. Od szeciu sum na ³¹czn¹ kwotê 2500 florenów czynsze nie by³y pobierane.
Tam gdzie wydawa³o siê to mo¿liwe, wizytator poleca³, by staraæ siê o odzyskanie sumy. O cztery sumy (³¹cznie 4035 fl) toczy³y siê procesy z w³acicielami
dóbr, na których by³y lokowane. Czynsze dochodzi³y od dziewiêtnastu sum, lecz
w dwóch przypadkach nie podano ich wysokoci. Prawie we wszystkich przypadkach nie znamy wysokoci czynszu. Przy niektórych pozycjach zaznaczono,
¿e suma fundacyjna zosta³a zredukowana albo czynsz zmniejszony o po³owê.
Maj¹c na uwadze powy¿sze zastrze¿enia mo¿emy stwierdziæ, ¿e kapita³, z którego czynszów korzystali kanonicy, wynosi³ ogó³em 11700 florenów polskich, 900
florenów wêgierskich oraz 30 grzywien. Przy za³o¿eniu, ¿e stopa procentowa
wynosi³a 3,5%, oraz uwzglêdniaj¹c podan¹ w dwóch przypadkach kwotê czynszu, sumy te przynosi³y rocznie dochód w wysokoci 429 florenów 15 gr, 30 florenów wêgierskich i oko³o 1 grzywny. Czynsze otrzymywane w 1779 roku oraz
zwi¹zane z nimi zobowi¹zania kanoników by³y nastêpuj¹ce:
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1) od sumy kapita³owej 900 fl wêgierskich z fundacji Adama z D¹browy,
dziekana poznañskiego, zapisanej w 1474 roku; obligacje wymienione zosta³y
w dokumencie erekcyjnym kolegiaty i kapitu³y,
2) od sumy 810 fl; obligacja nie zosta³a podana,
3) od sumy 3150 fl, z³¹czonej z dwóch; pierwsza 1000 fl z obligacj¹ odprawiania kolejno przez kanoników w ka¿d¹ niedzielê po kazaniu jednej mszy
z dnia, za dusze Piotra i Zofii, oraz odprawiania aniwersarza z³o¿onego z oficjum
za zmar³ych o trzech nokturnach i mszy w. piewanej w dniu 18 padziernika
i drugiego aniwersarza z msz¹ wotywn¹ o w. Annie po Niedzieli Bia³ej; druga
2150 fl z obligacj¹ dodawania we wszystkich mszach wotywnych kolekty za
duszê fundatora, ksiêdza £ukasza Zgierskiego,
4) od sumy 1000 fl, z obligacj¹ odprawiania raz w roku aniwersarza za duszê fundatora, ksiêdza Jana Chadawskiego,
5) od sumy 600 fl, z obligacj¹ odprawiania ka¿dego roku aniwersarza za
dusze fundatorów, Tomasza, Zofii i Andrzeja Morelów,
6) od sumy 550 fl, z obligacj¹ odprawiania ka¿dego roku aniwersarza za
dusze fundatorów, ksiêdza Jana Boruckiego i Reginy,
7) od sumy 100 fl, z obligacj¹ odprawiania piêciu mszy za duszê Stanis³awa
Kwiatkowskiego,
8) od sumy 1350 fl, z obligacj¹ odprawiania corocznie czterech aniwersarzy
za duszê fundatora, ksiêdza Micha³a Wodyñskiego,
9) czynsz 20 fl, z obligacj¹ odprawiania w ka¿dym roku dwóch aniwersarzy
za duszê fundatora, ksiêdza Wojciecha Laktañskiego,
10) od sumy 500 fl, z obligacj¹ odprawiania corocznie aniwersarza za duszê
fundatora, ksiêdza Tomasza Czernickiego,
11) od sumy 440 fl, z obligacj¹ odprawiania corocznie aniwersarza za duszê
ksiêdza Jana £ukaszewskiego,
12) od sumy 1000 fl, z obligacj¹ odprawiania ka¿dego roku czterech aniwersarzy (z³o¿onych z jednego nokturnu z laudesami i z czterech mszy piewanych
z gr¹ organów) za duszê ksiêdza Tomasza Winiowskiego,
13) od sumy 1000 fl, z obligacj¹ odprawiania ka¿dego roku aniwersarza
przez dwunastu kap³anów, z dwunastoma mszami czytanymi i jedn¹ piewan¹
oraz z trzykrotnym biciem dzwonów, za dusze Antoniego i Reginy Kinosowiczów, rybaków chwaliszewskich, i ich rodziców,
14) od sumy 50 fl, z obligacj¹ odprawiania ka¿dego roku aniwersarza jednego nokturnu z msz¹ czytan¹ Requiem za duszê Reginy Szaborowej,
15) od sumy 100 fl, z obligacj¹ odprawiania corocznie piewanej mszy wotywnej o w. Mateuszu nazajutrz po wiêcie w. Mateusza Aposto³a,

124

PIOTR FRANCISZEK NEUMANN

16) od sumy 50 fl, z obligacj¹ odprawiania w ka¿dym roku aniwersarza wed³ug intencji fundatora,
17) od czêci sumy 1000 fl, z obligacj¹ odprawiania corocznie aniwersarza
za duszê Gertrudy Goretoszowej, mieszczanki chwaliszewskiej,
18) od sumy 30 grzywien, z obligacj¹ odprawiania corocznie aniwersarza za
duszê Jana,
19) od sumy 1000 fl, z obligacj¹ odprawiania corocznie aniwersarza za duszê Paw³a Kapczyñskiego77.
Powinnoci przywi¹zane do poszczególnych sum, od których dochodzi³y
czynsze, by³y przez kanoników wype³niane. W przypadku zredukowania sumy
lub zmniejszenia czynszu, tak¿e wype³nianie obligacji by³o proporcjonalnie ograniczane78. Trzeba te¿ zaznaczyæ, ¿e nie ca³y dochód od sum otrzymywali kanonicy. Jeli przy mszach i aniwersarzach wykonywali jakie czynnoci organista,
zakrystian czy dzwonnik, ka¿dy z nich otrzymywa³ dodatkowe wynagrodzenie.
Przyk³adem jest szczegó³owa dyspozycja z roku 1748 dodana do zapisu sumy
1000 fl przez jej fundatora, ksiêdza Tomasza Winiowskiego, który postanowi³,
aby prepozyt z trzema kanonikami uczestnicz¹cymi za ka¿dy aniwersarz ka¿dy
z nich otrzyma³ po dwa floreny polskie, organista po dwa szóstaki, zakrystian za
dzwonienie po 15 groszy, kalikant po 6 groszy, miêdzy ubogich by by³o rozdawane 13 groszy, reszta z czynszu przypada kocio³owi na wino, wosk i od dzwonienia79.
Na mieszkania kanoników przeznaczone by³y domy w okolicy kocio³a. Rozdziela³ je na kapitule generalnej najstarszy powo³aniem cz³onek kapitu³y pomiêdzy
kanoników partycypuj¹cych. By³y zatem niegdy cztery takie rezydencje. Pierwszy z domów usytuowany by³ naprzeciw kocio³a w. Miko³aja, przed murem jego
cmentarza. Ten obszerny dom ze stajniami, ogrodem i sadem zosta³ podarowany
kapitule w. Miko³aja w roku 1568 przez Jakuba Dziaduskiego, sufragana poznañskiego, na rezydencjê dla kanoników ¿yj¹cych we wspólnocie. W czasie wizytacji
Rogaliñskiego dom ten nie istnia³, a plac po nim pozostawa³ pusty. Drugi dom,
drewniany, gontami kryty, znajdowa³ siê w pobli¿u posiad³oci kanonii katedralnej
(w 1779 roku zamieszkanej przez Bogus³awa Ch³apowskiego, archidiakona remskiego) na wzniesieniu, mia³ jedn¹ izbê i jedn¹ sypialniê. Aktualny jego posesor,
kanonik Janowski, gruntownie go odnowi³ i powiêkszy³ o drugà izbæ. Dom byù
otoczony pùotem z desek. Do domu przylegaùa maùa stajnia z dwoma sklepami.
Miaù ogródek warzywny (który stanowiù trzecià czæúã ogrodu naleýàcego do trzech
AV 30, s. 149-157.
Informacje o wype³nianiu tych zobowi¹zañ oraz ich ewentualnym zredukowaniu s¹ zamieszczone w aktach wizytacji przy poszczególnych zapisach sum wymienionych w wykazie dochodów.
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Ostrów Tumski od po³udnia, fragment panoramy F.B. Wernera z 1734 r.
Z lewej strony widoczny koció³ w. Miko³aja

Koció³ kolegiacki w. Miko³aja na Zagórzu ok. 1795 r., rys. Karol Alberti
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kanoników partycypujàcych) o szerokoúci 22,5 ùokcia i dùugoúci 59,5 ùokcia. Kanonik Janowski nie mieszka³ w tym domu, lecz dzier¿awi³ go komornikom za roczny czynsz. Kolejny dom przylega³ do poprzedniego cokolwiek z ty³u, by³ drewniany, kryty gontami, o dwóch izbach, przy nim sta³a stajnia. I dom, i stajnia wymaga³y naprawy. Tak¿e do tego domu przynale¿a³ ogródek otoczony p³otem. Dom by³
w posiadaniu kanonika Sankiewicza, który nie zamieszkiwa³ w nim, lecz dzier¿awi³ go komornikom za roczn¹ op³at¹. Czwarty dom, równie¿ drewniany i pokryty gontami, przylega³ do poprzedniego, mia³ dwie izby, przy nim znajdowa³a siê
stajnia. By³ w dobrym stanie. Przylegaj¹cy ogródek nie by³ uprawiany. Tak¿e posesor tego domu, kanonik Schadowski, nie mieszka³ w nim, lecz dzier¿awi³ go
komornikom80. Podczas wizytacji wp³ynê³a do wizytatora skarga na bursê Szo³drskich, ¿e przyw³aszczy³a sobie czêæ ogrodu nale¿¹cego do kanoników kolegiaty w. Miko³aja. Poleci³ zatem, by z pomoc¹ starszych ludzi ustaliæ dawne
granice i sprawê za³atwiæ przez przyjacielski uk³ad81.
Bardzo interesuj¹cy jest projekt reformy beneficjów tego kocio³a zamieszczony przez wizytatora w dekrecie reformacyjnym. Rogaliñski rozwa¿a to zagadnienie w powi¹zaniu z beneficjami kolegiaty Najwiêtszej Maryi Panny in Summo82. Wychodzi mianowicie od stwierdzenia, ¿e kocio³y te znajduj¹ siê bardzo
blisko siebie, przy obu istniej¹ kapitu³y, a ich uposa¿enie, na przestrzeni lat bardzo pomniejszone, nie wystarcza na utrzymanie beneficjatów, w wyniku czego
musz¹ oni szukaæ dodatkowych prebend, a czêæ beneficjów pozostaje nieobsadzona. W takiej sytuacji wizytator proponuje zredukowanie obu kolegiat do jednej (wydaje siê, ¿e mia³ ni¹ byæ koció³ w. Miko³aja). Dochody obu kolegiat
(kapitu³ i wszystkich innych prebend) zosta³yby po³¹czone w jedn¹ masê maj¹tkow¹, z której mog³oby siê odpowiednio utrzymaæ szeciu lub omiu kanoników
partycypuj¹cych. Kolejnych szeciu lub omiu by³oby oczekuj¹cymi (nie uczestnicz¹cymi w dochodach). Wszystkie inne beneficja i prebendy zosta³yby zniesione. Kanonicy partycypuj¹cy byliby zobowi¹zani pe³niæ duszpasterstwo w kociele (parafii) w taki sposób, jak ma to miejsce w kolegiacie redzkiej. Mieliby
tak¿e równy udzia³ we wszystkich akcydensach, datkach i stypendiach, które
obecnie przypadaj¹ samemu tylko prepozytowi. Wype³nialiby wszystkie zobowi¹zania akcydentalne (manualne) oraz fundacyjne obu kolegiat, te ostatnie jednak zredukowane przez w³adzê kocieln¹ odpowiednio do otrzymywanych dochodów. Wprowadzenie tych wszystkich nowych regulacji wizytator uzale¿nia³,
co oczywiste, od zdania i decyzji ordynariusza83. Nic nie wskazuje na to, ¿e zosta³y one uchwalone i wprowadzone w ¿ycie.
AV 30, s. 161-162.
AV 30, s. 174.
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Kapitu³a kolegiaty Nawiedzenia NMP in Summo sk³ada³a siê z czterech pra³atur i szesnastu
kanonikatów. AV 30, s. 36-91.
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PREPOZYT KOCIO£A
Przywilej erekcyjny kolegiaty postanawia³, ¿e prepozyt bêdzie mia³ pierwszeñstwo miêdzy wszystkimi prebendarzami tego kocio³a i ¿e do niego nale¿eæ
bêdzie sprawowanie duszpasterstwa (cura animarum) ca³ej parafii w. Miko³aja,
któr¹ ma zarz¹dzaæ tak w sprawach duchownych, jak doczesnych. Powinien te¿
ze szczególn¹ trosk¹ dbaæ o koció³ kolegiacki, zw³aszcza o jego ozdobê, i strzec
klejnotów i innych rzeczy do niego nale¿¹cych84.
Wizytacja Rogaliñskiego nadmienia, ¿e z pierwotnej erekcji kocio³a w. Miko³aja (zanim zosta³a erygowana kolegiata) jego rektor mia³ pewne sta³e dochody,
które z czasem ca³kowicie zaginê³y. W dokumencie eryguj¹cym kolegiatê wymieniono czynsze roczne dla prepozyta w wysokoci szeciu grzywien rednich szerokich groszy, zapisane w roku 1469. W ksiêdze dochodów kocio³a zapisano jednak, ¿e suma ta zosta³a podniesiona przez wikariuszy kocio³a katedralnego, jako
kolatorów, i czynsz usta³. St¹d te¿ prepozyt w. Miko³aja nie posiada³ odt¹d ¿adnego pewnego dochodu, a jedynie akcydensy i fundacje, z którymi zwi¹zane by³y zobowi¹zania przede wszystkim w postaci mszy i aniwersarzy85. Z tego powodu kapitu³a kolegiaty zadecydowa³a dekretem z 7 III 1736, ¿e prepozyt aktualny (i jego
nastêpcy) jest dopuszczony do dochodów wspólnych kanoników za piewanie kursu i aniwersarzy w miejsce czwartego kanonika partycypuj¹cego (jako ¿e przedtem
nie by³ partycypuj¹cym, lecz ¿y³ ze swoich dochodów, które obecnie prawie wszystkie zaginê³y)86. St¹d te¿ wród powinnoci prepozyta zaznaczono, ¿e jest zobowi¹zany z kanonikami piewaæ oficjum o Mêce Pañskiej i o Najwiêtszej Maryi Pannie oraz aniwersarze wymienione w obligacjach kanoników87.
Wizytacja wymienia jeszcze inny obowi¹zek prepozyta. Kapitu³a tej kolegiaty postanowi³a 5 XI 1742 oraz 1 X 1743, ¿e ma on notowaæ nieobecnoæ kanoników w czasie oficjum, mszy i aniwersarzy, do jakich to gremium by³o zobowiàzane. Postanowiono równoczeúnie, ýe za opuszczenie jednej mszy ma byã potràcony jeden floren, za nieobecnoúã na brewiarzowych godzinach porannych
14 groszy, a na godzinach wieczornych 7,5 grosza. Nieobecni na aniwersarzach
i wotywach fundacyjnych mieli byæ pozbawieni swej czêci, która w tym przypadku powinna byæ rozdzielona równo pomiêdzy obecnych88. Czy w roku 1779
jeszcze zachowywano to postanowienie, nie wiadomo.
AV 30, s. 172.
AV 30, s. 163-164.  Odnonie do aniwersarzy akcydentalnych wizytator orzek³, ¿e nie powinny byæ one piewane przez kleryków, lecz przez kap³anów, i to w pierwszym rzêdzie przez
kanoników tego kocio³a, a prepozyt powinien im dawaæ ca³e stypendium z³o¿one przez fundatorów lub egzekutorów testamentów, bez ¿adnego okrojenia. AV 30, s. 193.
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Jednym ze róde³ dochodu prepozyta by³y fundacje na msze, aniwersarze
i na inne cele. Wykaz tych fundacji zamieszczony w wizytacji Rogaliñskiego podaje trzydzieci sum, ale czynsze dochodzi³y wówczas jedynie od siedmiu sum
³¹cznej wysokoci 1400 fl. Od dwóch sum (³¹cznie 2316 fl 20 gr) czynsz by³
spodziewany, a od dwudziestu jeden sum (2500 fl i 51 grzywien) czynsze nie
by³y p³acone, niektóre od bardzo dawna. Z tytu³u czynszów otrzymywanych (ich
³¹czna kwota mog³a wynosiæ minimum 49 fl rocznie) prepozyt wype³nia³ zawarte w zapisach sum zobowi¹zania, które polega³y na odprawianiu pewnej liczby
mszy i jednego aniwersarza. Ze wzglêdu jednak na spadek wartoci pieni¹dza
w stosunku do czasów, gdy zapisy by³y dokonywane (znaczna ich liczba pochodzi³a z XVI i XVII wieku), a tak¿e z powodu obni¿enia stopy czynszu lub wyp³acania go w czêci, niektóre zobowi¹zania wymienione w zapisach wype³niane by³y
tylko czêciowo. Dwa z wymienionych w wykazie i otrzymywanych czynszów
przeznaczone by³y na potrzeby kocio³a, na wiece i na op³acenie muzyków89.
W dawniejszych czasach prepozyt w. Miko³aja otrzymywa³ meszne z m³yna zwanego Kapitulnik, przyznane mu dekretem kapitu³y katedralnej poznañskiej
w 1640 roku, posiada³ te¿ razem z kanonikami przywilej wolnej propinacji piwa,
która by³a prowadzona w domu zamieszkiwanym przez wspólnotê kanoników,
a dekret z 2 III 1523 postanawia³, ¿e wszyscy kap³ani altarzyci, psa³terzyci
i gracjalici przebywaj¹cy w parafii w. Miko³aja (wokó³ kocio³a katedralnego,
na Zagórzu i na Chwaliszewie) ka¿dego roku na wiêto Bo¿ego Narodzenia maj¹
p³aciæ prepozytowi w. Miko³aja po jednym groszu z tytu³u kolêdy. W czasie
wizytacji Rogaliñskiego m³yn Kapitulnik od dawna nie istnia³, propinacji piwa
nie by³o, a kolêda nie by³a p³acona90.
Dom przeznaczony na mieszkanie prepozyta znajdowa³ siê naprzeciw kocio³a. By³ drewniany, pokryty gontami, doæ obszerny, o dwóch izbach i jednej komorze. W roku 1779 jego stan zosta³ okrelony jako redni, zaznaczono równie¿,
¿e by³ ci¹gle niszczony zalewami Warty. Przy domu by³y stajnie i stodo³y oraz
ma³y sad otoczony p³otem. Prepozyt jednak tutaj nie mieszka³. Oprócz tego do
prepozyta nale¿a³y cztery pokryte gontem domki z ogrodem na jednej parceli.
Dwa by³y bardzo zniszczone, a dwa w stanie rednim. Zbudowa³ je niegdy prepozyt Wojciech Laktañski, z obligacj¹, aby ka¿dy prepozyt w. Miko³aja co kwarta³ dostarcza³ ekonomom kocielnym jeden kamieñ ³oju do lampy przed Najwiêtszym Sakramentem. Fundator poleci³ równie¿, aby ogród zosta³ podzielony
na dwie czêci, z których jedna mia³a s³u¿yæ prepozytowi, a druga altarzycie w.
Anny. W roku 1779 obligacja ta co do pierwszego punktu nie by³a wype³niana,
a co do drugiego w pewnym sensie tak, poniewa¿ prepozyt by³ zarazem altarzyst¹ wspomnianego o³tarza. Domki by³y wynajmowane komornikom, którzy p³a89
90
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cili roczny czynsz prepozytowi. W dawniejszych czasach prepozyt posiada³ nadto dwa domki na Chwaliszewie wraz z trzecim dla organisty, ale w czasie wizytacji nie by³o po nich ¿adnego ladu91.

ALTARIA W. STANIS£AWA BISKUPA
Beneficjum kocielne z³¹czone z o³tarzem w. Stanis³awa Biskupa (w kaplicy obok zakrystii) zosta³o erygowane 15 I 1631 pod rozbudowanym wezwaniem
Najwiêtszej Maryi Panny oraz wiêtych Jana Chrzciciela, Stanis³awa i Marii
Magdaleny przez Jana z Zalesia Baykowskiego, biskupa enneñskiego, sufragana
i oficja³a generalnego poznañskiego, z fundacji ma³¿onków Jana i Magdaleny
Wolskich. Na podstawie przywileju erekcyjnego prawo kolacji nale¿a³o do dziedziców i nastêpców tych fundatorów. Uposa¿enie o³tarza nie by³o wielkie. Erekcja opiera³a siê na czterech zapisach ³¹cznej wartoci 630 florenów, dokonanych
w latach 1612-1631 na kamienicach mieszczan chwaliszewskich i na kamienicy
przy ulicy Wronieckiej, a z póniejszego okresu pochodzi³ tylko zapis czynszu
8 fl 18 gr92.
Altarzysta by³ zobowi¹zany odprawiaæ dwie msze czytane w ka¿dym tygodniu: jedn¹ w rodê o w. Stanis³awie Biskupie z dodan¹ kolekt¹ o w. Macieju
i kolekt¹ za zmar³ych fundatorów i ich krewnych, drug¹ mszê w ka¿dy pi¹tek
z dodanymi kolektami o w. Stanis³awie i za zmar³ych fundatorów, kolatorów
oraz ich krewnych. Ponadto w wiêta Wielkanocy i Piêædziesi¹tnicy oraz w wiêta Najwiêtszej Maryi Panny (Poczêcia, Narodzenia, Ofiarowania, Zwiastowania,
Nawiedzenia, Oczyszczenia i Wniebowziêcia), a tak¿e Narodzenia w. Jana
Chrzciciela ka¿dego roku powinien osobicie albo przez innego kap³ana odprawiaæ mszê z komemoracj¹ i kolektami za kolatorów i ich krewnych ¿yj¹cych
i zmar³ych93.
W czasach wizytacji Rogaliñskiego nie dochodzi³y ju¿ ¿adne czynsze, od
wielu lat nie by³o altarzysty, a obligacje nie by³y wype³niane94.
ALTARIA W. MIKO£AJA
Altaria ta by³a z³¹czona z o³tarzem w. Miko³aja, po³o¿onym po stronie Episto³y. Zosta³a erygowana 7 VIII 1748 przez Józefa Paw³owskiego, oficja³a generalnego poznañskiego. Na mocy przywileju erekcyjnego prawo patronatu nale91
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¿a³o do prepozyta kocio³a w. Miko³aja. Fundatorem altarii by³ ksi¹dz Tomasz
Winiewski, który na jej uposa¿enie przeznaczy³ sumê 1000 fl95.
Obligacja altarzysty polega³a na odprawianiu przy tym o³tarzu w dwa poniedzia³ki w ka¿dym miesi¹cu mszy czytanej za duszê fundatora. Ponadto z otrzymywanego czynszu powinien p³aciæ 8 fl rocznie za hostie, wino, wosk itp. prepozytowi kocio³a, któremu tak¿e winien okazywaæ pos³uszeñstwo w sprawach
s³usznych i uczciwych. Nie by³o przy kociele domu przeznaczonego na mieszkanie dla altarzysty, ani placu na jego wybudowanie96.
W 1779 roku altarzyst¹ by³ ksi¹dz Pawe³ Koz³owski (profesor poetyki
w poznañskim kolegium Lubrañskiego), ustanowiony 20 XII 1775. Poniewa¿ ju¿
od jednego kwarta³u by³ nieobecny, wizytator orzek³, ¿e jeli w ci¹gu miesi¹ca
nie wróci, altaria zostanie og³oszona jako wakuj¹ca97.

ALTARIA W. ANNY
Przy o³tarzu w. Anny znajduj¹cym siê w kaplicy dedykowanej tej¿e wiêtej
(przy sk³adzie, po stronie Episto³y) ustanowione by³y dwa urzêdy beneficjalne
(ministeria).
Pierwsze beneficjum powsta³o w oparciu o fundacjê Jakuba Haggiera, mieszczanina chwaliszewskiego, a erygowa³ je 7 XI 1618 pod wezwaniem Boga
Wszechmog¹cego, Najwiêtszej Maryi Panny oraz wiêtych Anny, Jakuba, Rocha, Urszuli i innych, Andrzej z Bnina Opaliñski, biskup poznañski. Przywilej
erekcyjny okrela³, ¿e prawo kolacji w przypadku wyganiêcia rodziny fundatora, zarówno w linii mêskiej jak ¿eñskiej, mia³o przejæ na cech z³otników chwaliszewskich, a gdyby ten ju¿ nie istnia³, na burmistrza i rajców miasta Chwaliszewo. Uposa¿enie ogranicza³o siê do sumy 300 fl zapisanej w roku 1614. Erekcja zawiera³a klauzulê, ¿e altarzysta powinien byæ prezentowany z grona
kanoników kolegiaty w. Miko³aja. Jego zobowi¹zanie polega³o na odprawianiu
w ka¿dym tygodniu dwóch mszy czytanych: jednej o Wniebowziêciu NMP
z dodan¹ kolekt¹ za fundatora, drugiej Requiem za fundatora i jego krewnych.
Ponadto by³ zobowi¹zany stale rezydowaæ przy kociele i byæ w nim obecny na
procesjach i turyfikacjach98.
Wizytacja Rogaliñskiego podaje, ¿e obligacje powy¿sze nie by³y wówczas
wype³niane, gdy¿ po czynszu od sumy fundacyjnej nie by³o ladu. Od niepamiêtnych czasów altarzysta nie by³ ustanawiany. Ponadto prepozyt kocio³a twierdzi³,
95
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na podstawie czytanego kiedy dokumentu, ¿e ministerium to zosta³o najpierw
wygaszone, a suma fundacyjna podniesiona i przeznaczona na naprawê kocio³a.
Wizytator poleci³, aby tê sprawê dok³adniej zbadaæ99.
Drugi urz¹d beneficjalny przy o³tarzu w. Anny ufundowa³ ksi¹dz Jan Przedzyñski, a erygowa³ 26 IV 1652 Andrzej Swinarski, oficja³ generalny poznañski.
Prawo kolacji by³o przypisane proboszczowi parafii Zaj¹czkowo w powiecie
poznañskim, a w przypadku jego braku lub zaniedbania przez niego prezenty,
nale¿eæ mia³o do dziekana foralnego lwóweckiego. W roku 1779 beneficjat otrzymywa³ czynsz od sumy 1000 fl (by³a to po³owa sumy zapisanej przez fundatora;
od drugiej po³owy, lokowanej na synagodze w Wa³czu, od 1770 roku czynsz nie
by³ otrzymywany z powodu po¿aru synagogi) i od sumy 800 fl (z fundacji Miko³aja Cywiñskiego, mieszczanina chwaliszewskiego). Ponadto istnia³a suma
1000 fl legowana testamentem Wojciecha Noskowicza, lecz legat ten nie zosta³
jeszcze zatwierdzony przez urz¹d konsystorski, a czynsz od kilku lat nie by³ p³acony100.
Altarzysta tego ministerium by³ zobowi¹zany do odprawiania w ka¿dym tygodniu dwóch mszy czytanych (jednej o Trójcy wiêtej, drugiej o Niepokalanym
Poczêciu NMP) z kolekt¹ za fundatora, ksiêdza Jana Przedzyñskiego i jego krewnych; z tytu³u czynszu od sumy 800 fl mia³ odprawiaæ corocznie 24 msze za
dusze Wojciecha i Heleny Szubertów. Ponadto odnonie do sumy legowanej
przez Noskowicza wizytator poleci³, by  gdy tylko czynsz zostanie odzyskany 
altarzysta zwróci³ siê do urzêdu konsystorskiego o okrelenie zobowi¹zañ. Na
podstawie przywileju erekcyjnego altarzysta mia³ sam pokrywaæ koszty zakupu
wiec i wina do oprawiania mszy, powinien ubrany w kom¿ê uczestniczyæ w turyfikacjach, procesjach i innych nabo¿eñstwach w kociele w. Miko³aja, w sprawach s³usznych i godziwych okazywaæ pos³uszeñstwo prepozytowi itd. Jego
obowi¹zkiem by³o stale zamieszkiwaæ przy kociele, choæ nie by³o dla niego
domu ani placu, na którym dom móg³by byæ wybudowany101.
Altarzyst¹ drugiego ministerium o³tarza w. Anny by³ w roku 1779 Jan Woyciechowski, prepozyt kocio³a102.
ALTARIA W. FILIPA NEREUSZA
Beneficjum to przynale¿a³o do o³tarza ustawionego w górnej kaplicy po stronie Episto³y, nad sk³adem. Erygowa³ je 22 V 1705 Hieronim Wierzbowski, sufragan i oficja³ generalny poznañski, w oparciu o fundacjê ca³ego cechu kunie99
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rzy chwaliszewskich. Kiedy w nastêpnych latach cech kunierzy zanikn¹³, o³tarz
ten i kaplica, za zgod¹ ówczesnego prepozyta kocio³a, 30 V 1739 zosta³ przydzielony cechowi rybaków chwaliszewskich. Przywilej erekcyjny altarii przyznawa³ prawo kolacji cechowi kunierzy, który powinien prezentowaæ kap³ana bêd¹cego synem którego ze wspó³braci cechowych, a jeli go zabraknie  jednego
z kanoników kolegiaty w. Miko³aja. Poniewa¿ w roku 1779 cech ten ju¿ nie istnia³, wizytator orzek³, ¿e nale¿y zwróciæ siê do urzêdu konsystorskiego o wyjanienie co do prawa kolacji, gdy¿ sama zgoda prepozyta na przejêcie o³tarza nie
wystarcza, aby cech rybaków posiada³ tak¿e prawa do prezentowania altarzysty;
aby tak rzeczywicie by³o, konieczny by³by specjalny dekret w³adzy diecezjalnej103.
Uposa¿enie fundacyjne altarii sk³ada³o siê z czynszów od trzech sum: 170,
80 i 15 fl. W czasie wizytacji Rogaliñskiego p³acony by³ czynsz od sumy drugiej
i trzeciej. Ponadto by³o szeæ sum (trzy z czasu istnienia cechu kuúnierzy i trzy
sumy wùasne cechu rybaków) ùàcznej wysokoúci 553 fl. Wszystkie te czynsze
w roku 1779 otrzymywaù cech rybaków. W aktach wizytacji nie zostaùa podana
ich wielkoúã, powinny jednak wynosiã nie mniej niý 22 fl 20,5 gr104.
Przywilej erekcyjny zobowi¹zywa³ altarzystê do odprawiania mszy piewanej z gr¹ organów w wiêto w. Filipa Nereusza i drugiej w oktawê tego wiêta;
czterech mszy w roku (w ka¿dym kwartale jednej) wed³ug intencji fundatorów;
piêtnastu mszy w ka¿dym roku (w wiêta Poczêcia, Oczyszczenia, Zwiastowania, Nawiedzenia, Wniebowziêcia, Narodzenia NMP, Bo¿ego Narodzenia, Obrzezania, Objawienia, Wniebowst¹pienia, Bo¿ego Cia³a, w. Miko³aja, Wszystkich
wiêtych, w. Bart³omieja i we wspomnienie wszystkich wiernych zmar³ych) po
kazaniu w tym kociele kolegiackim przy swoim o³tarzu, osobicie albo przez
zastêpcê, wed³ug intencji fundatorów. Powinien te¿ okazywaæ szacunek i pos³uszeñstwo prepozytowi, pomagaæ mu w s³uchaniu spowiedzi w dni uroczyste,
uczestniczyæ  ubrany w kom¿ê  w procesjach, turyfikacjach i inwitatoriach105.
W czasach wizytacji Rogaliñskiego powy¿sze obligacje mszalne by³y wype³niane tylko czêciowo. Z dawnej fundacji cech rybaków zamawia³ i op³aca³
w ka¿dym kwartale mszê czytan¹, a w wiêto w. Filipa piewan¹ wotywê. Troszczy³ siê te¿ o wiece i inne potrzeby tego o³tarza. Oprócz tego op³aca³ cztery
msze w roku za swoich wspó³braci cechowych. Altarzysta od dawna nie by³ ustanawiany, a msze kwartalne za stypendium od cechu rybaków odprawia³ prepozyt106.
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FUNDACJE O£TARZOWE
Niektóre o³tarze, przy których nie by³y erygowane beneficja kocielne, posiada³y pewne fundacje. Podobnie jak w przypadku altarii, fundator zapisywa³
sumê, która mia³a przynosiæ czynsz, i okrela³ zobowi¹zania, jakie przy tym o³tarzu mia³y byæ wype³niane. Nie by³o w tym przypadku ustanowionego  jednego
duchownego (prebendarza), który mia³ wype³niaæ zobowi¹zania i otrzymywaæ
czynsze. Msze przy o³tarzu celebrowali ró¿ni kap³ani, a czynsz dzielono zapewne miêdzy wszystkich duchownych pe³ni¹cych pos³ugê w danym kociele.
Wielki o³tarz posiada³ fundacjê 1000 fl, dokonan¹ przez £ukasza Zgierskiego, niegdy prepozyta kocio³a w. Miko³aja, z obligacj¹ dodawania kolekty za
duszê fundatora w ka¿dej mszy konwentualnej odprawianej przy tym o³tarzu
w niedziele i wiêta. W roku 1779 czynsz by³ otrzymywany, a zobowi¹zanie wype³niane107.
O³tarz w. Marii Magdaleny (po stronie Ewangelii) mia³ zapisan¹ sumê kapita³ow¹ 320 fl na odprawianie mszy wotywnej piewanej w oktawie wiêta w.
Marii Magdaleny wed³ug intencji fundatorki. W roku 1779 czynsz nie by³ wyp³acany z powodu biedy posesora domu, na którym czynsz zosta³ zapisany; nie
wype³niano tak¿e obligacji. Do tego samego o³tarza zapisana zosta³a w roku 1758
przez Tomasza J¹growskiego, regensa konsystorza poznañskiego, suma 3000 fl
w celu erygowania beneficjum kocielnego. Suma ta jednak do czasu wizytacji
Rogaliñskiego nie zosta³a prawnie przekazana, a beneficjum nie by³o erygowane. Czynsz od tej sumy pobiera³ tymczasem sam fundator108.

DUCHOWIEÑSTWO
W czasie wizytacji Rogaliñskiego z kocio³em w. Miko³aja zwi¹zani byli
przez beneficja i prebendy nastêpuj¹cy kap³ani:
Jan Woyciechowski

lat 52, pochodz¹cy z Rakoniewic, wiêcenia kap³añskie 25 IX 1758 w kociele kolegiackim w. Marii Magdaleny w Poznaniu, aprobowany do spowiadania  tak¿e w przypadkach zarezerwowanych  2 IV 1779 na dwa lata;
prepozyt kolegiaty w. Miko³aja, ustanowiony 4 XII 1767 (instalowany 24
XI 1771);
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altarzysta o³tarza w. Anny w kociele w. Miko³aja, ustanowiony 8 XI 1758.
Inne beneficja:
wikariusz kocio³a katedralnego poznañskiego, ustanowiony 5 VIII 1761;
wicedziekan kocio³a katedralnego poznañskiego, ustanowiony 4 VIII 1766.
Nie rezyduje przy kociele w. Miko³aja, lecz przy kociele katedralnym109.
Melchior Janowski

lat 67, pochodz¹cy z Dalewa (diecezja poznañska), wiêcenia kap³añskie
19 VII 1739 w kociele katedralnym poznañskim, aprobowany do spowiadania
12 IV 1779 na dwa lata;
pierwszy kanonik kolegiaty w. Miko³aja (participans), ustanowiony 15 I 1745.
Inne beneficja i urzêdy:
pra³at kustosz (fundi Zbrudzewo) kolegiaty NMP in Summo w Poznaniu,
ustanowiony 6 II 1769;
do pra³atury kustosza do³¹czony jest urz¹d notariusza czyli sekretarza kapitu³y katedralnej poznañskiej (bulla Sykstusa IV okreli³a tê pra³aturê po³¹czon¹
z sekretarstwem jako beneficjum manualne, dlatego na kanonikat kolegiaty w.
Miko³aja nie potrzeba przywileju retencji);
notariusz apostolski, mianowany 23 VIII 1740;
senior kolegium psa³terzystów w kociele katedralnym poznañskim.
Nie rezyduje przy kociele w. Miko³aja, lecz przy kolegiacie NMP in Sum110
mo .
B³a¿ej Sankiewicz

lat 47, pochodz¹cy z Chwaliszewa, wiêcenia kap³añskie 4 I 1756 w kociele katedralnym poznañskim, aprobowany do spowiadania 9 I 1779 na dwa lata;
drugi kanonik kolegiaty w. Miko³aja (participans), ustanowiony 24 XI 1762.
Inne beneficja:
wikariusz kocio³a katedralnego poznañskiego;
mansjonarz oficjum Mêki Pañskiej w kociele katedralnym;
mansjonarz oficjum Najwiêtszej Maryi Panny w kociele katedralnym;
precentor w kociele katedralnym;
109
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beneficjat mszy Rorate w kociele katedralnym, ale bez instytucji;
beneficjat mszy Angelorum w kociele katedralnym, bez instytucji.
Nie rezyduje przy kociele w. Miko³aja, lecz w wikariacie katedralnym111.
Wojciech Schadowski

lat 42, pochodz¹cy z Babimostu, wiêcenia kap³añskie 12 VII 1765 w kociele katedralnym poznañskim, aprobowany do spowiadania 13 IV 1779 na dwa
lata;
trzeci kanonik kolegiaty w. Miko³aja (participans), ustanowiony 14 X 1771.
Inne beneficja:
psa³terzysta kocio³a katedralnego.
Nie rezyduje przy kociele w. Miko³aja, lecz w psa³terii kocio³a katedralnego112.
Micha³ Kamierski (vel Kazimierski)

lat 57, pochodz¹cy z Zamocia, doktor filozofii uniwersytetu krakowskiego,
wiêcenia kap³añskie 1750, aprobowany do spowiadania do 19 X 1778;
czwarty kanonik kolegiaty w. Miko³aja (exspectans), ustanowiony 11 III
1750.
Inne beneficja:
proboszcz w Ro¿nowie (dekanat obornicki), ustanowiony 1751.
Nie rezyduje przy kociele w. Miko³aja, lecz przy beneficjum duszpasterskim w Ro¿nowie113.
Antoni Drzewiecki

lat 42, pochodz¹cy z Gniezna, wiêcenia kap³añskie 20 IX 1766, aprobowany do spowiadania 18 IV 1778 na dwa lata;
AV 30, s. 175-176.
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 Ten kap³an pochodz¹cy z diecezji krakowskiej zosta³ przys³any przez uniwersytet krakowski do
Akademii Lubrañskiego w Poznaniu, w której od roku 1747 (byæ mo¿e do 1749) by³ profesorem
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pi¹ty kanonik kolegiaty w. Miko³aja (exspectans), ustanowiony 6 XI 1771;
substytut prepozyta (komendarz) kocio³a w. Miko³aja;
promotor czyli kapelan bractwa literatów w kociele w. Miko³aja.
Inne beneficja:
wicekustosz (czyli zakrystian i altarzysta o³tarza Oczyszczenia NMP) w kolegiacie NMP in Summo;
beneficjat mszy Rorate w kociele katedralnym;
beneficjat oficjum Najwiêtszej Maryi Panny w kociele katedralnym;
beneficjat ministerium Cieleccianum w kociele katedralnym;
beneficjat mszy de Angelis w kociele katedralnym, bez instytucji
(na wszystkie te beneficja nie posiada przywileju retencji).
Ponadto ma dwie msze w ka¿dym tygodniu w kociele katedralnym z fundacji Tomasza J¹growskiego.
Rezyduje w domu prepozyturalnym przy kociele w. Miko³aja114.
Mateusz Zymchanowski

lat 35, pochodz¹cy z Miejskiej Górki, wiêcenia kap³añskie 9 VI 1770
w kociele katedralnym poznañskim, aprobowany do spowiadania  tak¿e
w przypadkach zarezerwowanych  9 II 1779 na dwa lata;
szósty kanonik kolegiaty w. Miko³aja (exspectans), ustanowiony 15 XI
1776.
Inne beneficja i urzêdy:
psa³terzysta w kociele katedralnym poznañskim;
notariusz prowentowy kapitu³y katedralnej.
Nie rezyduje przy kociele w. Miko³aja, lecz w domu psa³terzystów katedralnych115.
Franciszek Maruszowski

lat 29, pochodz¹cy z diecezji krakowskiej, doktor filozofii uniwersytetu krakowskiego, wiêcenia kap³añskie 21 IX 1776 w kolegiacie NMP in Summo
w Poznaniu, nie aprobowany do s³uchania spowiedzi;
promotor bractwa i altarzysta Niepokalanego Poczêcia w kociele w. Miko³aja, ustanowiony 13 III 1776.
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Inne funkcje:
profesor retoryki w poznañskiej akademii Lubrañskiego.
Nie rezyduje przy kociele w. Miko³aja, lecz w akademii116.
Pawe³ Koz³owski

doktor filozofii uniwersytetu krakowskiego, nie aprobowany do spowiadania;
altarzysta o³tarza w. Miko³aja w kociele w. Miko³aja, ustanowiony 20 XII
1775.
Inne funkcje:
profesor poetyki w poznañskim kolegium Lubrañskiego.
Nieobecny od jednego kwarta³u. Wizytator orzek³, ¿e jeli nie wróci w ci¹gu
miesi¹ca, altaria zostanie og³oszona jako wakuj¹ca117.
Przy kociele kolegiackim w. Miko³aja na przestrzeni wieków utworzono
piêtnacie prebend (w tym trzynacie erygowanych jako beneficja kocielne),
mianowicie prepozytura i osiem kanonikatów, cztery altarie erygowane (w. Stanis³awa, w. Miko³aja, w. Anny, w. Filipa Nereusza), jedna altaria nieerygowana z³¹czona z bractwem Niepokalanego Poczêcia oraz nieerygowana kapelania
bractwa literatów. W czasach wizytacji Rogaliñskiego wakowa³y cztery prebendy: dwa kanonikaty oraz dwie altarie (w. Stanis³awa i w. Filipa), niektóre ju¿
od dawna. Dwaj beneficjaci w roku 1779 posiadali w kociele w. Miko³aja po
dwie prebendy: Jan Woyciechowski by³ prepozytem i altarzyst¹ w. Anny,
a Antoni Drzewiecki kanonikiem i kapelanem bractwa literatów. Wszyscy prebendarze tego kocio³a posiadali w tym czasie beneficja i urzêdy w innych kocio³ach lub w akademii Lubrañskiego. Przy kociele w. Miko³aja mieszka³ tylko jeden kap³an, Antoni Drzewiecki, bêd¹cy substytutem prepozyta (w aktach wizytacji jeden raz nazwany zosta³ równie¿ komendarzem, choæ z pewnoci¹ nie
posiada³ dekretu w³adzy diecezjalnej powierzaj¹cej mu koció³ w komendê).
Pozostali mieli swoje mieszkania w niedalekiej odleg³oci: przy katedrze, kolegiacie NMP albo w akademii. Tylko kanonik Kamierski przebywa³ poza Poznaniem, przy swoim beneficjum duszpasterskim w Ro¿nowie (dekanat obornicki).
Wizytator zwróci³ uwagê, ¿e by³oby stosowniej, gdyby kler kolegiaty w. Miko³aja stale przebywa³ przy tym kociele. By³oby to mo¿liwe przynajmniej w przypadku prepozyta i trzech kanoników partycypuj¹cych, dla których przy kociele
istnia³y domy118. W domu prepozyta  jak wspomniano  mieszka³ jego substy116
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tut, a domy owych trzech kanoników, na ogó³ zniszczone, wynajmowano komornikom.
Przyjmowanie przez poszczególnych duchownych wiêkszej liczby prebend
wynika³o z utraty wielu czynszów stanowi¹cych ich uposa¿enie. Wizytator z jednej strony zaleca³ staranie o odzyskanie utraconych czynszów, do czego ka¿dy
prebendarz zobowi¹zywa³ siê przysiêg¹ sk³adan¹ przy swym ustanowieniu,
z drugiej za napomina³, by sumiennie odprawiaæ wszystkie obligacje przywi¹zane do beneficjum. Stwierdzi³, ¿e posiadanie beneficjów równoczenie w kolegiatach w. Miko³aja i Najwiêtszej Maryi Panny in Summo oraz w kociele katedralnym, mo¿e powodowaæ, i¿ zobowi¹zania z nich wyp³ywaj¹ce bêd¹ nadmierne, a nawet niemo¿liwe do wype³nienia przez jednego kap³ana. W takim
przypadku, a zw³aszcza ze wzglêdu na zmniejszenie siê dochodz¹cych czynszów,
powinni oni zwróciæ siê do urzêdu konsystorskiego o dokonanie redukcji ciê¿arów proporcjonalnie do otrzymywanych czynszów, a nie czyniæ tego wed³ug
w³asnego uznania119.
Wizytator przestrzeg³ te¿ duchownych kolegiaty, by nie prowadzili ¿ycia
bezczynnego, co by³oby zaniedbaniem ³aski otrzymanej przez wiêcenia kap³añskie. Zachêci³ zarazem, by czytali ksiêgi odpowiednie swemu stanowi, szczególnie Pismo w. oraz dzie³a z zakresu teologii dogmatycznej i moralnej, historii
kocielnej, prawa kanonicznego i kaznodziejstwa. Powinni te¿ wype³niæ to
wszystko, co zosta³o polecone w czasie wizytacji. W tym celu akt wizytacyjny
powinien zostaæ odczytany na zebraniu kapitu³y, a jego uwierzytelniony wyci¹g
wpisany do ksiêgi akt kapitularnych, aby na ka¿dej kapitule generalnej mo¿na
by³o przypominaæ jego postanowienia120.
Na terenie parafii w. Miko³aja  oprócz kleru kocio³a katedralnego i kolegiaty Najwiêtszej Maryi Panny  przebywa³o ponadto piêciu profesorów akademickiego kolegium Lubrañskiego, z których czterech by³o kap³anami (dwaj
z nich posiadali prebendy w kociele w. Miko³aja i zostali wymienieni wy¿ej:
Franciszek Maruszowski, promotor bractwa i altarzysta o³tarza Niepokalanego
Poczêcia, oraz Pawe³ Koz³owski, altarzysta o³tarza w. Miko³aja), a jeden klerykiem. Wszyscy byli doktorami filozofii. Do nauczania w akademii zostali wyznaczeni przez uniwersytet krakowski i przez tê uczelniê mogli byæ odwo³ani.
Nadto na Chwaliszewie przebywa³ w czasie wizytacji Miko³aj Swosz, kap³an
diecezji kamienieckiej, pe³ni¹cy funkcjê kapelana obozowego w regimencie Goltza. wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 7 XII 1770 w Kamieñcu Podolskim, wykaza³
siê aprobat¹ do spowiadania udzielon¹ przez urz¹d konsystorski poznañski 10 IV
1779, wa¿n¹ na dwa lata. Zalecono mu, aby ze stypendiów otrzymywanych z tytu³u pogrzebów, chrztów i ma³¿eñstw ¿o³nierzy kwateruj¹cych na Chwaliszewie,
119
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jak¹ czêæ przekazywa³ kocio³owi w. Miko³aja na pokrycie kosztów wiec,
hostii i wina oraz z tytu³u u¿ywania szat i sprzêtu kocielnego121.

TERYTORIUM I LUDNOÆ PARAFII
Parafia w. Miko³aja, jako najstarsza na tym terenie, pierwotnie zapewne
obejmowa³a gród poznañski, podgrodzia oraz ich okolice. W miarê powstawania
kolejnych kocio³ów parafialnych (na ródce, Komandorii, Piotrowie oraz na
lewym brzegu Warty) jej terytorium zmniejsza³o siê i jeszcze w redniowieczu
ostatecznie ustali³o. W roku wizytacji Rogaliñskiego duszpasterstwu tego kocio³a podlega³o miasto Chwaliszewo, ca³a okolica Summi a¿ do mostu wiod¹cego
do Ostrówka, Zagórze oraz kilka domów na Piotrowie122. Parafia graniczy³a od
wschodu z parafi¹ w. Ma³gorzaty, od po³udnia  w. Rocha, od zachodu  w.
Marii Magdaleny, od pó³nocy  w. Wojciecha123.
W roku 1779 liczy³a oko³o 590 osób, które przyst¹pi³y do Komunii wielkanocnej, ponadto 45 ch³opców i 78 dziewcz¹t nie przystêpuj¹cych jeszcze do sakramentów, co daje ogóln¹ liczbê oko³o 713 osób. Wród parafian by³a znaczna liczba osób
narodowoci niemieckiej. Na terenie parafii zamieszkiwa³o te¿ kilku komorników
wyznania akatolickiego (z pewnoci¹ byli to protestanci), którzy na miejscu nie mieli ani swojego oratorium, ani ministra, cmentarza i szko³y. ¯ydów nie by³o124.

KOCIO£Y I KAPLICE
Oprócz kolegiaty na terenie parafii istnia³y trzy inne wi¹tynie. Na wschodnim
krañcu Chwaliszewa naprzeciw siebie sta³y koció³ w. Barbary oraz koció³ w.
Wawrzyñca (wizytacja Rogaliñskiego nazywa je niekiedy kaplicami publicznymi),
natomiast na Piotrowie znajdowa³ siê koció³ w. Sebastiana. Oba kocio³y chwaliszewskie stanowi³y osobne prepozytury, natomiast koció³ w. Sebastiana by³ kocio³em filialnym. Bez wzglêdu na to, ¿e by³y po³o¿one na terenie parafii w. Miko³aja oraz ¿e posiada³y ró¿ny status prawny, w wizytacji Rogaliñskiego zosta³y
oddzielnie zwizytowane i sporz¹dzono dla nich osobne akty wizytacyjne wraz
z dekretami reformacyjnymi125.
AV 30, s. 184.
AV 30, s. 104.
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Tam¿e.
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AV 30, s. 105, 191.
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AV 30, s. 185.  Akta wizytacji tych kocio³ów znajduj¹ siê na stronach 197-201 (w. Sebastiana), 202-224 (w. Wawrzyñca), 225-240 (w. Barbary). Bêd¹ one przedmiotem osobnego
opracowania.
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W aktach wizytacji kocio³a w. Miko³aja natomiast ujêto oratorium mieszcz¹ce siê w kolegium Lubrañskiego. Z krótkiego tekstu dowiadujemy siê, ¿e
nosi³o wezwanie w. Jana Kantego i zosta³o erygowane dla wygody i nabo¿eñstwa scholarów ucz¹cych siê w kolegium. Powiêci³ je Józef Kierski, sufragan
poznañski, 14 VII 1751. Posiada³o jeden o³tarz o drewnianej mensie. Oratorium
nie mia³o sta³ego kapelana ani fundacji na jego utrzymanie, a mszê w niedziele
i wiêta odprawiali tamtejsi profesorowie126.

DOCHODY KOCIO£A
Na potrzeby kocio³a by³y przeznaczone dochody sta³e, które p³acono w formie czynszów od zapisanych sum albo jako realizacja pewnych ustalonych zobowi¹zañ, oraz dochody niesta³e czyli op³aty i ofiary sk³adane z ró¿norakich tytu³ów. Z kolei przez potrzeby kocio³a rozumiano najpierw roboty zwi¹zane z
budow¹ i napraw¹ (fabrica ecclesiae), a nastêpnie wszelkie inne sprawy dotycz¹ce bie¿¹cego utrzymania i funkcjonowania kocio³a127.
Wykaz sta³ych dochodów kocio³a zamieszczony w aktach wizytacji z 1779
roku obejmuje zaledwie siedem pozycji. Przede wszystkim wymieniono tu sumê
300 florenów wêgierskich (czyli 1800 florenów polskich) z fundacji Adama z D¹browy, dziekana katedralnego poznañskiego, zapisan¹ w roku 1489 z przeznaczeniem pro fabrica ecclesiae. Suma ta zosta³a zredukowana do wysokoci 150 fl wêgierskich przez komisjê apostolsk¹ dzia³aj¹c¹ w Poznaniu w roku 1740. W okresie
wizytacji otrzymywano jedynie dochód z tytu³u wczeniej zatrzymanych czynszów.
Wed³ug brzmienia przywileju erekcyjnego kolegiaty prepozyt i kanonicy oraz altarzyci i inni beneficjaci byli zobowi¹zani w pierwszy dzieñ ka¿dego miesi¹ca sk³adaæ po jednym pó³groszu na chleb i wino do sprawowania mszy wiêtych. Wszystkie za ofiary z³o¿one podczas odpustów (zarówno przy o³tarzu jak do skrzynki)
w ca³oci powinny byæ przeznaczane na naprawê kocio³a, tak samo wszystko,
co zosta³o legowane albo darowane bez okrelenia celu; w tego rodzaju ofiarach
AV 30, s. 183-184. – O kaplicy w Akademii Lubrañskiego zwiêz³¹ informacjê podaje
J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. 2, s. 693.
127
Sytuacja materialna kocio³a w. Miko³aja w porównaniu z wieloma innymi kocio³ami
parafialnymi diecezji by³a trudna, gdy¿ wydaje siê, ¿e nie mia³ on patrona, który by³by zobowi¹zany ³o¿yæ na jego budowê i naprawy. Do kolegium wikariuszy katedralnych nale¿a³o samo prawo
kolacji prepozyta, a kapitu³a katedralna, której dominium stanowi³o miasteczko Chwaliszewo, najwidoczniej nie poczuwa³a siê albo i rzeczywicie nie by³a zobowi¹zana do ³o¿enia na naprawy. St¹d
te¿ w akcie wizytacji pojawi³ siê zapis: Czy kto jest zobowi¹zany do naprawy kocio³a, jest spraw¹ w¹tpliw¹; nale¿y zatem uciekaæ siê do Opatrznoci Bo¿ej. Wizytator pochwali³ prepozyta
i jego substytuta, ¿e okazuj¹ siê czynni i pilni w staraniu o naprawê i ozdobê kocio³a, ale równoczenie poleci³ im równ¹ zapobiegliwoæ, gdy chodzi o naprawê dachu na bocznych kaplicach i na
wie¿y kocielnej. AV 30, s. 180, 194.
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nie powinni mieæ udzia³u ani prepozyt, ani kanonicy. Prepozyt by³ zobowi¹zany
sk³adaæ corocznie do skarbony kocio³a na wosk i wino czynsz wysokoci 15 fl od
pewnej wiêkszej sumy zapisanej (z innymi jeszcze obligacjami) przez ksiêdza
Micha³a Wodyñskiego w roku 1724. Z kolei kapelan bractwa literatów sk³ada³
na wino i wosk dla kocio³a resztê z czynszu od sumy 1000 fl zapisanej na msze
i aniwersarze przez Gertrudê Goretoszow¹ w 1681 roku. Stosownie do rozporz¹dzenia wizytacji Libowicza kanonicy do mszy aniwersarzowych i cechy do swoich mszy  z powodu niewielkich dochodów tego kocio³a  powinni w³asnym
sumptem postaraæ siê o wino i chleb. Wreszcie koció³ otrzymywa³ dochód akcydentalny w wysokoci jednego z³otego wêgierskiego na zakrystiê od ka¿dego
nowo instalowanego kanonika tej kolegiaty128.
Podobnie jak przy wielu innych wykazach dochodów czynszowych, i tutaj
napisano, ¿e niegdy by³y one o wiele liczniejsze, zapisane na ró¿nych domach
i parcelach miasta Chwaliszewa, lecz obecnie nie s¹ ju¿ otrzymywane, poniewa¿
domy te zosta³y zniszczone ró¿nymi najazdami wojennymi i wylewami wód,
a place spustoszone. Ponadto kapitu³a katedralna poznañska jako w³aciciel miasta wyda³a orzeczenie (zw³aszcza w dekrecie z 16 XI 1730), ¿e: niektórzy mieszczanie chwaliszewscy i ostróweccy pozaci¹gali ró¿ne powinnoci na swych domach, które nastêpnie zosta³y zupe³nie zniszczone, a same place, których dziedzicem jest kapitu³a, pozosta³y puste. A poniewa¿ ¿aden mieszczanin nie móg³
zaci¹gn¹æ wierzytelnoci na parcelê bez zgody dziedzica, dlatego wszelkich
mieszczan buduj¹cych nowe domy na parcelach pustych kapitu³a na wieczne czasy uwolni³a od jakichkolwiek czynszów, tak¿e kocielnych, przyjêtych przez poprzednich posesorów tych¿e placów. Podobnie sta³o siê z czynszami od sum ulokowanych na kamienicach po³o¿onych w obrêbie murów miasta i na Garbarach,
które uleg³y zniszczeniu129.
Miejscem sk³adania innego rodzaju dochodów (niesta³ych) by³y trzy umieszczone w kociele skarbony. Klucze do pierwszej mieli prepozyt i zakrystian, dwie
inne nale¿a³y do bractw (literatów i Niepokalanego Poczêcia), a klucze do nich
posiadali starsi braccy. Wizytator orzek³ jednak, ¿e stan taki sprzeciwia³ siê dekretowi urzêdu konsystorskiego poznañskiego z 1659 roku, który postanawia³,
aby wszystkie datki i ofiary przypada³y kocio³owi parafialnemu oraz ¿e zakrystian czy ktokolwiek inny nie powinien mieæ udzia³u w tego rodzaju ofiarach.
Ponadto do skarbony kocielnej sk³adane by³y ja³mu¿ny na potrzeby kocio³a
zbierane w dni wi¹teczne przez cechy, które po kolei chodzi³y od drzwi do drzwi
po miecie Chwaliszewie. By³ te¿ ¿ebrak, wysy³any po wsiach w celu zbierania
ja³mu¿ny dla kocio³a; ta by³a wydawana m.in. na wosk i wino130.
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Dochody i wydatki kocio³a powinny byæ pilnie zapisywane. W czasie wizytacji w 1779 roku rachunki (od roku 1766) zosta³y wprawdzie przedstawione, ale
by³y nieuporz¹dkowane i zapisywane w ró¿nych miejscach, tak¿e na lunych kartach. Wizytator zarz¹dzi³ zatem, ¿e na przysz³oæ ma byæ prowadzona oprawna
ksiêga, a rachunki dok³adnie z roku na rok spisywane. Przy tej okazji jasno okrelono, co nale¿y zaliczaæ po stronie przychodów, a na co zebranych pieniêdzy
nale¿¹cych do kocio³a nie wolno wydawaæ. Do przychodów nale¿a³y wiêc
wszelkie dochody sta³e, datki, ja³mu¿ny, op³ata na zakrystiê od nowo instalowanych kanoników, op³aty za dzwonienie, pogrzebowe i inne (tutaj niewymienione). Wizytator podkreli³, ¿e do wydatków z pieniêdzy kocio³a nie wolno zaliczaæ naprawy domów nale¿¹cych do prepozyta ani czynszu od kominów, równie¿ subsidium charitativum czy innych podobnych powinnoci, poniewa¿ nie
dotycz¹ one kocio³a, lecz samej osoby prepozyta. Z pieniêdzy kocio³a nie powinien byæ równie¿ op³acany zakonnik pe³ni¹cy w kociele funkcjê kaznodziei.
Wreszcie w czasie wizytacji stwierdzono, ¿e niemal najwiêkszy wydatek
z dochodów kocielnych, i tak bardzo szczup³ych, czyniono na obchodzenie
wi¹t tego kocio³a. St¹d wizytator zaleci³ prepozytowi jak najdalej id¹ce umiarkowanie, ufaj¹c ¿e jego konfratrzy w tym wiêtowaniu bêd¹ okazywaæ gorliwoæ
i nabo¿eñstwo non propter esum, sed propter Jesum131.
Kolejne szczegó³y dotycz¹ce zarz¹du pieniêdzmi kocielnymi poznajemy
z akapitu o witrykach czyli ekonomach kocio³a. W czasie wizytacji koció³ nie
mia³ witryków, choæ dawniej bywali. Wizytator zatem  z pewnoci¹ w porozumieniu z prepozytem  ustanowi³ witrykami dwóch znaczniejszych obywateli
chwaliszewskich, Kaspra Marchwicza z rady i Jana Langa z ³awy miasta Chwaliszewa i przyj¹³ od nich przysiêgê na wiernoæ kocio³owi parafialnemu. Wraz
z prepozytem i jednym z kanoników mieli oni przyjmowaæ i sk³adaæ w skarbonie wszystkie dochody przeznaczone dla kocio³a, datki z³o¿one do woreczka
(zapewne w czasie kolekty), op³aty za dzwonienie, pogrzebowe czyli pok³adne,
czwart¹ czêæ ceny pogrzebu, kary pieniê¿ne zas¹dzone na rzecz kocio³a i inne
zyski niesta³e. Wspomniana skarbona mia³a byæ opatrzona trzema zamkami.
Klucz od jednego zamka mia³ posiadaæ prepozyt, od drugiego kanonik wyznaczony do tej funkcji podczas kapitu³y generalnej, od trzeciego wreszcie witrycy.
Przy otwieraniu skarbony powinni byæ zatem obecni wszyscy, a gdyby który
wa¿y³ siê otworzyæ j¹ bez pozosta³ych wyznaczonych osób, wed³ug brzmienia
erekcji kocio³a zaci¹ga³ winê wiêtokradztwa i ekskomunikê latae sententiae.
Skarbona mia³a byæ otwierana co kwarta³, a pieni¹dze w niej zebrane nale¿a³o
przeznaczyæ na potrzeby kocio³a. Rachunki przychodów i rozchodów powinien
spisywaæ prepozyt albo wspomniany kanonik w obecnoci witryków. Ci ostatni
byli zobowi¹zani raz w roku zdawaæ sprawozdanie z pe³nienia swego urzêdu
131
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podczas kapitu³y generalnej tego kocio³a w obecnoci nie tylko prepozyta i kanoników, ale tak¿e wikariuszy kocio³a katedralnego (jako kolatorów urzêdu prepozyta) oraz burmistrza i wójta miasta Chwaliszewa. Wszystkie wymienione osoby powinny podpisaæ sprawozdanie i pokwitowaæ ekonomów. Wizytator doda³
jeszcze  zapewne za dokumentem erekcyjnym  ¿e za te prace, oprócz nagrody
od Boga, witrycy (po d³ugim ¿yciu) wolni bêd¹ od op³at pogrzebowych132.
Z dochodami nale¿nymi zarówno poszczególnym duchownym, jak kocio³owi, wi¹za³o siê pobieranie tzw. iura stolae. Op³aty te by³y pobierane w zwi¹zku
z administrowaniem sakramentów, obrzêdami pogrzebowymi, mszami piewanymi, które zamawia³y cechy itd. Podczas wizytacji kocio³a w. Miko³aja stwierdzono, ¿e dochodzi³o tam do pewnych zdzierstw, i w zwi¹zku z tym wizytator
poleci³ prepozytowi i jego substytutowi wielki umiar i powci¹gliwoæ. Tak wiêc
za piewan¹ wotywê nie powinni ¿¹daæ wiêcej ni¿ trzy floreny, przy pogrzebach
powinni mieæ wzgl¹d na ubóstwo parafian, a odnonie do kartek wielkanocnych
dok³adnie przestrzegaæ postanowieñ biskupa ordynariusza z 5 III 1779, ¿eby
mianowicie przy ich wydawaniu ani proboszcz, ani s³udzy kocielni nie ¿¹dali
ani nie przyjmowali jakiegokolwiek datku, a jeli co zostanie dobrowolnie ofiarowane, powinno zostaæ z³o¿one w skarbonie kocio³a i przeznaczone na jego
potrzeby. W dekrecie reformacyjnym wizytator stwierdzi³ nawet, ¿e w zakresie
iura stolae nale¿y raczej spodziewaæ siê i upraszaæ dobrowolnej ofiary ni¿ nadmiernie j¹ wymuszaæ. Wszystkie te wskazania co do iura stolae powinny byæ jak
najsumienniej zachowywane, aby nie wydawa³o siê, ¿e czynnoci kap³añskie s¹
wykonywane ze wzglêdu na haniebn¹ chêæ zysku. Wizytator wyrazi³ opiniê, ¿e
wiat powinien widzieæ kap³anów nie jako surowych poborców daj¹cych powód
do skarg, lecz wyrozumia³ych i szczerze przekonanych, ¿e przez tego rodzaju
ci¹ganie pieniêdzy nigdy siê nie wzbogac¹ ani oni, ani Koció³133.

ORGANISTA
Przy kociele utrzymywany by³ organista. Niegdy posiada³ on dom z ogrodem na Chwaliszewie, czwarty w kolejnoci od kocio³a w. Barbary, z fundacji
Ewy Cieliny. Darowizna ta zosta³a dokonana zapisem testamentowym w roku
1633, zatwierdzonym w konsystorzu poznañskim 7 III 1634. W zwi¹zku z darowizn¹ Jan z Zalesia Baykowski, sufragan i oficja³ generalny poznañski, wyda³
ordynacjê, na mocy której ekonomowie kocio³a w. Miko³aja powinni ka¿dego
roku op³acaæ dwie msze Requiem za duszê donatorki, bractwo literatów dwie
msze Requiem za duszê jej ma³¿onka Jana, a prepozyt cztery msze rocznie na tê
132
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sam¹ intencjê. W czasie wizytacji Rogaliñskiego parcela ta by³a w posiadaniu
kogo innego, a obligacje nie by³y wype³niane134.
Obowi¹zki organisty pe³ni³ wówczas Ignacy Drzewiecki, notariusz chwaliszewski. Jako wynagrodzenie otrzymywa³ rocznie 100 fl ze skarbony kocio³a,
ponadto otrzymywa³ akcydensy za grê na organach w czasie mszy kwartalnych
zamawianych przez cechy, od mszy brackich, aniwersarzy, pogrzebów itp.135
Wizytator przypomnia³ równie¿ nie tak dawny dekret kapitu³y katedralnej (do
której nale¿a³o Chwaliszewo) z 14 VII 1767 roku, którym zatwierdzi³a ona deklaracjê mieszczan chwaliszewskich, ¿e bêd¹ corocznie dawaæ 100 fl na wynagrodzenie dla organisty kocio³a w. Miko³aja. Poniewa¿ dekret ten nigdy nie
zosta³ wykonany, wizytator poleci³ prepozytowi i witrykom kocio³a, by przynaglili magistrat do wype³niania tego zobowi¹zania i odwo³ali siê do prokuratora
kapitu³y katedralnej136.

ZAKRYSTIAN
Jako drugi wiecki pracownik kocio³a zosta³ wymieniony zakrystian (sacellanus). W roku 1779 obowi¹zek ten wype³nia³ Maciej Piotrowicz, zaprzysiê¿ony
na tê funkcjê mieszczanin chwaliszewski. Otrzymywa³ rocznie 16 fl ze skarbony
kocio³a, 20 fl od altarzysty o³tarza Niepokalanego Poczêcia za piewanie oficjum, a ponadto zwyczajowe akcydensy od bractw i cechów zamawiaj¹cych nabo¿eñstwa, jak równie¿ od aniwersarzy, chrztów, lubów, pogrzebów itp. Wizytator stwierdzi³, ¿e nie powinien on nic otrzymywaæ ze sk³adanych ofiar, gdy¿
w ca³oci nale¿y je przeznaczaæ na potrzeby kocio³a137.
Poza tym na pos³uguj¹cych kocio³owi (pro ministris ecclesiae) istnia³ czynsz
od sumy 1000 fl z fundacji ksiêdza £ukasza Zgierskiego. Z tego czynszu byli
oni, przynajmniej czêciowo, wynagradzani138.

OBOWI¥ZEK DUSZPASTERSTWA
Obowi¹zek duszpasterstwa (cura animarum), a wiêc celebrowanie mszy, nabo¿eñstw i obrzêdów, udzielanie sakramentów, nauczanie zw³aszcza przez kazania, wyk³ad prawd wiary i nauki moralne, na mocy erekcji kocio³a spoczywa³
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na prepozycie oraz jego substytucie, którego (równie¿ wed³ug postanowienia
erekcji) prepozyt powinien utrzymywaæ. Ze wzglêdu na te powa¿ne zobowi¹zania prepozyt powinien zamieszkiwaæ przy kociele (obowi¹zek rezydencji).
W roku 1779 sytuacja w tym wzglêdzie przedstawia³a siê nastêpuj¹co. Prepozyt,
Jan Woyciechowski, nie mieszka³ przy kociele w. Miko³aja, lecz przy katedrze,
gdzie pe³ni³ urz¹d wicedziekana, natomiast w domu prepozyturalnym mieszka³
Antoni Drzewiecki, nazywany w aktach wizytacji substytutem prepozyta albo
komendarzem kocio³a w. Miko³aja. Wizytator wyrazi³ opiniê, ¿e by³oby po¿¹dane, aby sam prepozyt  jak jego poprzednicy  stale pozostawa³ przy swoim
kociele, poniewa¿ jednak przez urz¹d wicedziekana zosta³ szczególnie przydany kocio³owi katedralnemu, powinien utrzymywaæ (oprócz substytuta albo komendarza) innego kap³ana do pomocy w duszpasterstwie. Móg³by on na uposa¿enie otrzymaæ wakuj¹ce altarie, prepozyt móg³by przekazaæ mu altariê w.
Anny, a bractwo literatów swoj¹ kapelaniê (wszystko po wyra¿eniu zgody przez
urz¹d konsystorski), pod warunkiem wszak¿e, ¿e bêdzie zna³ jêzyk niemiecki dla
pe³nienia duszpasterstwa Niemców mieszkaj¹cych w parafii139.
Duszpasterstwo w parafii w. Miko³aja wykazywa³o zapewne jakie braki,
skoro w dekrecie reformacyjnym na samym pocz¹tku znalaz³y siê takie sformu³owania: Stanowczo zalecamy prepozytowi i jego substytutowi gorliwoæ
w duszpasterstwie [ ] oraz [ ] chcemy, by przynajmniej jego substytut by³ bardziej gotowym i szybkim do okazywania pomocy duchowej blinim140.
W sprawie uposa¿enia substytuta wizytator wyrazi³ opiniê, ¿e z samych tylko akcydensów z trudnoci¹ mo¿e siê on utrzymaæ, z drugiej za strony dochody
prepozyta s¹ zbyt ma³e, aby wynagradza³ substytuta ze swoich rodków. Dlatego
wizytator zarz¹dzi³, ¿eby w przypadku zwolnienia siê miejsca w kapitule substytut wszed³ do tego gremium jako czwarty kanonik partycypuj¹cy w dochodach141.

NABO¯EÑSTWO I NAUCZANIE
Koció³ w. Miko³aja wyró¿nia³ siê sporód licznych kocio³ów parafialnych
w diecezji swoim statusem kolegiaty. By³a w nim sprawowana s³u¿ba Bo¿a jak
w ka¿dym kociele parafialnym, a równoczenie wype³niane zobowi¹zania, jakie spoczywa³y na kapitule kolegiackiej.
W czasie wizytacji przedmiotem uwagi by³ przede wszystkim niedzielny
porz¹dek nabo¿eñstwa, w którym uczestniczyli wierni. W 1779 by³o on nastêpuj¹cy: o godzinie 8 rano, po biciu w dzwony, wierni piewali ma³e oficjum o Nie139
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pokalanym Poczêciu NMP (godzinki), po którym kapelan bractwa literatów odprawia³ mszê piewan¹ o Wniebowziêciu NMP, w której zobowi¹zani byli braæ
udzia³  równie¿ poprzez piew  cz³onkowie bractwa. Nastêpnie mia³a miejsce
aspersja, a jeli przyszli wierni  tak¿e procesja, po czym prepozyt odprawia³
piewan¹ mszê konwentualn¹. W czasie tej mszy kazanie wyg³asza³ zakonnik
z klasztoru reformatów na ródce, który pe³ni³ urz¹d kaznodziei. Wizytator przypomnia³, ¿e zgodnie z fundacj¹ dla altarii w. Filipa Nereusza i z drug¹, ustanowion¹ dla kanoników, po kazaniu powinna byæ czytana msza, odprawiana przy którym z bocznych o³tarzy przez jednego z kanoników per turnum, albo przez jakiego kap³ana substytuta, co aktualnie nie by³o zachowywane. O godzinie drugiej
po po³udniu lud po raz drugi piewa³ oficjum o Niepokalanym Poczêciu NMP142.
Ponadto w wiêta pierwszej i drugiej klasy kanonicy piewali rano matutinum z laudesami, a po po³udniu (po oficjum o Niepokalanym Poczêciu) nieszpory. Pierwszych nieszporów w soboty nie piewali, a jedynie w wigilie wi¹t
pierwszej i drugiej klasy. W zwi¹zku z porz¹dkiem nabo¿eñstwa odprawianego
w kociele zarówno przez kanoników, jak z udzia³em ludu, wizytator poleci³, aby
rozpoczyna³o siê ono nie o godzinie 8, lecz ju¿ o 7, nastêpnie, aby nieszpory by³y
piewane w kociele tak¿e w soboty i wigilie wszystkich wi¹t, natomiast w ka¿d¹ niedzielê i wiêto rano matutinum z laudesami, a po po³udniu nieszpory (uwagi dotyczy³y kanoników w zwi¹zku z ich powinnociami s³u¿by chórowej).
Wreszcie zwróci³ uwagê, ¿e oficjum o Niepokalanym Poczêciu ma byæ piewane
przez wiernych jedynie w niedzielê rano, po po³udniu za powinien byæ piewany ró¿aniec  przez ubogich szpitala i ch³opców scholarów, a tak¿e przez lud,
jeli przyjdzie143.
Do niedzielnego porz¹dku nale¿a³y tak¿e katechezy dla ludzi prostych (pro
rudioribus), a wiêc dla ogó³u parafian. Kiedy g³osili je jezuici z kolegium poznañskiego, ale po zniesieniu zakonu nauki takie w kociele w. Miko³aja wcale
siê nie odbywa³y. Wizytator nakaza³, aby katechezy odbywa³y siê w ka¿d¹ niedzielê, chyba ¿e w ten dzieñ przypada³o uroczyste nabo¿eñstwo. Podkreli³ przy
tym, ¿e jest to powa¿ny obowi¹zek, za którego wype³nienie odpowiedzialni s¹
prepozyt i jego substytut, a zarazem przestrzeg³, aby w tej parafii nie sprawdzi³a
siê skarga zapisana w Pimie w.: Dzieci prosi³y o chleb, a nie by³o nikogo, kto
by im go po³ama³. St¹d te¿ kaznodzieja powinien przynaglaæ rodziców do posy³ania dzieci na naukê chrzecijañsk¹ i przypomnieæ parafianom dekret kapitu³y
katedralnej poznañskiej (jako w³aciciela miasta Chwaliszewa) z roku 1647, którym postanowiono, ¿e ka¿dy z mieszczan chwaliszewskich w dni wi¹teczne
osobicie ma uczestniczyæ w wiêtych oficjach (in divinis oficiis) i s³uchaæ kazania (a gdyby sam dla s³usznej przyczyny nie móg³, powinien przys³aæ kogo
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z domowników) pod kar¹ 6 groszy za ka¿dy raz, a te bêd¹ przeznaczone na potrzeby kocio³a parafialnego144.
SAKRAMENTY
Najwiêtszy Sakrament przechowywany by³ w cyborium, stanowi¹cym czêæ
tabernakulum, na wielkim o³tarzu. Zarówno o³tarz, jak tabernakulum by³y nowe.
To ostatnie by³o drewniane, malowane i czêciowo poz³ocone, cyborium za
ozdobione wewn¹trz i na zewn¹trz, zamkniête dobrym zamkiem145. Wizytator
zwróci³ uwagê, ¿e klucz od cyborium (podobnie klucze od chrzcielnicy, olejów
wiêtych i pisciny) powinien byæ przechowywany w miejscu ukrytym, znanym
samym tylko kap³anom146. Z aktu wizytacji dowiadujemy siê, ¿e 19 XII 1778
w nocy dopuszczono siê profanacji Najwiêtszego Sakramentu (nie wiadomo, czy
w³amano siê do cyborium starego o³tarza, czy te¿ nowy by³ ju¿ ustawiony). Skradziono wówczas m.in. srebrn¹ puszkê, a Najwiêtszy Sakrament wyrzucono na
cmentarzu147. W czasie wizytacji postacie eucharystyczne (hostie wypieczone
z czystej m¹ki) by³y przechowywane w cyborium, w nowej puszce srebrnej, wewn¹trz z³oconej, ustawionej na korporale. Wizytator zwróci³ uwagê, ¿e Najwiêtszy Sakrament w cyborium powinien byæ odnawiany co najmniej dwa razy
w miesi¹cu, co sugeruje, ¿e dokonywano tego rzadziej148. Przed Najwiêtszym
Sakramentem wisia³a srebrna lampa, któr¹ zapalano jedynie w czasie odprawiania nabo¿eñstw. Brak by³o rodków na to, by wieci³a dzieñ i noc. Byæ mo¿e by³oby to mo¿liwe, gdyby prepozyt wywi¹zywa³ siê z obligacji, jak¹ niegdy ksi¹dz
Wojciech Laktañski na³o¿y³ na prepozytów z tytu³u posiadania czterech zbudowanych przez niego domków przy kociele (co kwarta³ powinni oni dostarczaæ
do r¹k ekonomów kamieñ ³oju do tej lampy), ale zobowi¹zanie to nie by³o wype³niane. St¹d wizytator zapisa³, ¿e nale¿y prosiæ parafian, aby ze swej pobo¿noci zatroszczyli siê, by lampa mog³a paliæ siê w dzieñ i w nocy149.
W kociele w. Miko³aja Najwiêtszy Sakrament by³ wystawiany w monstrancji szeæ razy w roku. Tu wizytator przypomnia³ ordynacjê biskupa Andrzeja Stanis³awa M³odziejowskiego o liczbie i jakoci wiec, jakie powinny byæ
u¿ywane oraz o potrzebie uzyskania na wystawienia pisemnego zezwolenia urzêdu konsystorskiego150.
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Do chorych Komuniê w. zanoszono w ma³ej patenie zamykanej, wewn¹trz
z³oconej, umieszczonej w bursie z³¹czonej ze stu³¹. Wizytator przypomnia³ ordynacjê Macieja £ubieñskiego, biskupa poznañskiego, wydan¹ podczas wizytacji tego kocio³a w roku 1628, aby do chorych Najwiêtszy Sakrament niesiony
by³ przez miasto pod baldachimem, poprzedzony chor¹gwi¹, ze piewem dwóch
m³odzieñców i towarzyszeniem ludu nios¹cego zapalone wiece. Szczególnie
powinni siê czuæ do tego zobowi¹zani cz³onkowie bractwa literatów, których statuty zaleca³y ten akt pobo¿noci i wynagradza³y go odpustami. Inni parafianie
powinni byæ do tego zachêcani w kazaniach151.
Wraz z Komuni¹ w. chorym udzielano sakramentu pokuty i namaszczenia.
Oleje wiête  jak wspomniano wy¿ej  przechowywane by³y w trzyczêciowym
naczyniu cynowym, zamkniêtym w szafce znajduj¹cej siê w kaplicy w. Anny.
By³y to oleje  zgodnie z przepisami prawa kocielnego  konsekrowane w bie¿¹cym roku, stare natomiast spalono. Do chorych olej zanoszono w osobnym
naczyñku z przykrywk¹, wykonanym z cyny152. W aktach wizytacyjnych innych
parafii bardzo czêsto wystêpuje zapis, ¿e po dok³adnym zbadaniu nie okaza³o siê,
aby kto z parafian z powodu zaniedbania proboszcza zmar³ bez sakramentów.
Takiego stwierdzenia w akcie wizytacji kocio³a w. Miko³aja nie ma. Byæ mo¿e
nast¹pi³y pod tym wzglêdem jakie zaniedbania, tym bardziej, ¿e zalecaj¹c wiêksz¹ gorliwoæ oraz sta³e zamieszkiwanie prepozyta przy kociele, wizytator argumentowa³: aby ¿aden z parafian nie móg³ oskar¿aæ go s³owami Marty: Panie,
gdyby tu by³, brat mój by nie umar³ bez sakramentów153.
Sakrament pokuty sprawowano w dwóch konfesjona³ach ustawionych
w kociele. Wierni spowiadali siê przede wszystkim przed i po Wielkanocy. Akt
wizytacyjny podaje, ¿e wszyscy zdolni do spowiedzi i Komunii, w liczbie oko³o
590 osób, wype³nili ten obowi¹zek w bie¿¹cym roku i ka¿dego roku zwykli to
czyniæ154. Obowi¹zek s³uchania spowiedzi spoczywa³ w pierwszym rzêdzie na
prepozycie (posiada³ on jurysdykcjê tak¿e w przypadkach zarezerwowanych)
i jego substytucie, jednak na mocy rozporz¹dzeñ wczeniejszych wizytacji
(zw³aszcza Libowicza) kanonicy oraz altarzyci byli zobowi¹zani wspomagaæ
prepozyta w spowiadaniu wiernych w dni uroczyste, w które zapewne spowiadaj¹cych siê by³o wiêcej155. Zobowi¹zanie do wiadczenia tej pomocy by³o jednak
zaniedbywane i st¹d wizytator udzieli³ napomnienia zarówno kanonikom, jak
altarzystom. Dwaj altarzyci, profesorowie akademii Lubrañskiego, nie posiadali
nawet aprobaty do s³uchania spowiedzi156.
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W zwi¹zku z tym, ¿e na terenie parafii mieszka³a znaczna liczba Niemców,
wizytator stwierdzi³, ¿e w kociele powinien stale pracowaæ kap³an, który zna³by
jêzyk niemiecki i móg³ spowiadaæ tych parafian. Gdyby to nie od razu by³o mo¿liwe, nale¿a³oby sprowadzaæ niemieckiego spowiednika na spowied wielkanocn¹ i na wiêksze uroczystoci157.
O sakramencie chrztu powiedzieæ mo¿emy tylko tyle, ¿e udzielany by³ przy
chrzcielnicy, która znajdowa³a siê w kaplicy w. Anny. W chrzcielnicy znajdowa³ siê miedziany kocio³ek z wod¹ chrzcieln¹, która zosta³a powiêcona w Wielk¹ Sobotê z u¿yciem oleju wiêtego. Poniewa¿ woda by³a nieczysta i mêtna,
wizytator poleci³ j¹ przecedziæ przez p³ótno lniane, a kocio³ek wewn¹trz pobieliæ. W czasie obrzêdu chrztu u¿ywano te¿ powiêconej soli, a szafarz pos³ugiwa³
siê cynowym dzbanuszkiem z tack¹. Woda u¿yta podczas sakramentu by³a wylewana do pisciny158. Odpowiedzialny za duszpasterstwo powinien dbaæ o to, aby
po³o¿ne w parafii by³y nale¿ycie pouczone o sposobie udzielania chrztu nowo
narodzonym dzieciom, gdy znajdowa³y siê w niebezpieczeñstwie mierci.
W roku 1779 w parafii w. Miko³aja by³a jedna po³o¿na, uczciwa, pouczona kiedy i jak udzielaæ tego sakramentu159.
Wizytacja nie czyni wzmianki o sakramencie bierzmowania. Mo¿na siê domylaæ, ¿e udziela³ go sufragan poznañski (w latach 1768-1779 by³ nim W³adys³aw Wierusz Walknowski160), gdy¿ ówczesny biskup poznañski, bêd¹cy równoczenie kanclerzem wielkim koronnym, zazwyczaj przebywa³ w Warszawie. Nie
mamy równie¿ informacji o sakramencie ma³¿eñstwa.

KAZNODZIEJA
W czasach wizytacji Rogaliñskiego kazania w kociele w. Miko³aja g³oszono w niedziele i wiêta na mszy konwentualnej. Obowi¹zek ten powierzono kap³anowi z klasztoru braci mniejszych cilejszej obserwancji (reformatów) na
ródce. Wizytacja wymienia wprawdzie czynsze od czterech sum, zapisane
w XVII i XVIII wieku na wynagrodzenie dla kaznodziei, ale nie by³y one wysokie i tylko od dwóch sum by³y p³acone. Pos³uguj¹cy na ambonie kolegiaty zakonnik otrzymywa³ rocznie 100 fl ze skarbony kocio³a161. Wizytator orzek³, ¿e
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taki sposób op³acania kaznodziei jest niew³aciwy, gdy¿ g³oszenie kazañ jest
g³ównym obowi¹zkiem prepozyta, a zatem wype³niaj¹cego jego obowi¹zki kaznodziejê powinien wynagradzaæ z w³asnych dochodów, a nie z dochodów kocio³a162.
RELIKWIE I ODPUSTY
W kociele znajdowa³y siê relikwie, które wystawiono do czci publicznej.
W porównaniu z niektórymi innymi kocio³ami, nie by³o ich zbyt wiele. Przede
wszystkim dwa relikwiarze  jak ju¿ powy¿ej zosta³o wspomniane  ustawione
by³y w strukturze wielkiego o³tarza. Zawiera³y one partyku³y wiêtych Wincentego, Amandy, Humiliata i Adaukta. Ich autentycznoæ stwierdza³ dokument
wydany przez urz¹d konsystorski. Ponadto koció³ posiada³ ró¿ne inne relikwie,
które umieszczano w ró¿nych krzy¿ach (pacyfika³ach), a tak¿e w srebrnej figurze w. Miko³aja. Poniewa¿ jednak brakowa³o dokumentu o autentycznoci, wizytator stwierdzi³, ¿e jako w¹tpliwe nie powinny byæ wystawiane do czci publicznej, a na ich miejsce nale¿y postaraæ siê o inne, których prawdziwoæ bêdzie
potwierdzona autentykiem wystawionym przez kompetentn¹ w³adzê kocieln¹163.
Odpust zupe³ny wierni mogli uzyskaæ uczestnicz¹c w 40-godzinnym nabo¿eñstwie (wystawienie i adoracja Najwiêtszego Sakramentu), które zaczyna³o siê
od pierwszych nieszporów uroczystoci patrona kocio³a, w. Miko³aja. Ten odpust zosta³ udzielony na dziesiêæ lat przez brewe papieskie z 19 IX 1774, dopuszczone 29 XI tego¿ roku przez konsystorz poznañski. By³y te¿ odpusty za
zmar³ych, udzielone w roku 1771, aplikowane do o³tarza Niepokalanego Poczêcia. Indult odpustowy  zgodnie z powszechnie przyjêt¹ praktyk¹  by³ zawieszony przy tym o³tarzu (altare privilegiatum)164. Osobne, liczne odpusty posiada³o bractwo literatów. Zosta³y one wyliczone poni¿ej, w czêci powiêconej
temu bractwu. Wizytacja nie podaje natomiast ¿adnych informacji o odpustach
bractwa Niepokalanego Poczêcia NMP, zapewne z powodu zaginiêcia jego przywileju erekcyjnego. Podobnie nie ma wzmianki o mo¿liwoci uzyskania odpustu
z okazji obchodu rocznicy konsekracji kocio³a (dedicatio ecclesiae), choæ by³a
ona w kolegiacie w. Miko³aja obchodzona w czwart¹ niedzielê po Wielkanocy165.
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BRACTWO KUPCÓW CHWALISZEWSKICH
Bractwo to istnia³o niegdy przy tym kociele i by³o przy³¹czone do o³tarza
z wizerunkiem Najwiêtszej Maryi Panny oraz . Perpetuy i Felicyty, znajduj¹cego siê w kaplicy nad zakrysti¹. Bractwo uzyska³o przywilej erekcyjny tego
o³tarza, wydany 2 X 1521 przez Jana z Charbowa, oficja³a generalnego poznañskiego, z fundacji Jana Tercjana, kupca chwaliszewskiego (czynsz zosta³ przez
niego zapisany ju¿ w roku 1480), za zgod¹ króla Zygmunta I. Fundacja opiera³a
siê na czynszach przeznaczonych dla altarzysty. Prawo kolacji o³tarza zosta³o
w erekcji przyznane starszym bractwa kupców166.
Altarzysta by³ zobowi¹zany do odprawiania w ka¿dym tygodniu przy tym
o³tarzu trzech mszy czytanych (jednej de Beata, drugiej o w. Stanis³awie, trzeciej za zmar³ych fundatorów), w czasie nabo¿eñstw odprawianych w kociele
powinien byæ obecny, ubrany w kom¿ê. By³ te¿ zobowi¹zany do sta³ego rezydowania przy kociele w. Miko³aja albo przynajmniej na Ostrowie Tumskim (in
Summo posnaniense), a jeliby by³ nieobecny bez prawnej przyczyny przez dwa
miesi¹ce, tym samym altaria mia³a byæ uznana za wakuj¹c¹167.
Bractwo kupców z czasem, najpewniej w pierwszej po³owie XVII wieku,
zupe³nie zanik³o. W czasach wizytacji nie by³o ju¿ altarzysty, po czynszach bêd¹cych uposa¿eniem o³tarza nie by³o ¿adnego ladu, nie by³y te¿ wype³niane
obligacje168.
BRACTWO LITERATÓW PW. WNIEBOWZIÊCIA NMP
Wizytacja Rogaliñskiego podaje, ¿e zosta³o ono erygowane przy tym kociele 27 I 1554169 przez Andrzeja Czarnkowskiego, biskupa poznañskiego, ale dokument erekcji zagin¹³. Po zanikniêciu bractwa kupców chwaliszewskich, bractwo literatów przejê³o po nim kaplicê i o³tarz nad zakrysti¹, na co udzieli³ zeAV 30, s. 118.
AV 30, s. 119-120.
168
AV 30, s. 118-119, 120.
169
Tak wczesn¹ datê powstania tego bractwa w kociele w. Miko³aja ks. Nowacki traktuje
z niedowierzaniem: Na nieporozumieniu polegaj¹ relacje wizytacji XVII i XVIII wieku o erekcji
bractw literackich w Poznaniu u w. Marcina ju¿ 1503, w kolegiacie w. Miko³aja 1554. Uwa¿a,
¿e w ogóle bractwa literatów powstawa³y dopiero kilka dziesiêcioleci póniej i to czêsto w wyniku
przekszta³cenia bractw wczeniej istniej¹cych, zw³aszcza bractw kap³anów. Jeli tak mia³oby byæ
w istocie, bractwo literatów przy kolegiacie w. Miko³aja mog³oby powstaæ na bazie bractwa kupców chwaliszewskich, po którym objê³o kaplicê nad zakrysti¹ i znajduj¹cy siê tam o³tarz. Wyjanienie tej kwestii wymaga³oby dalszych badañ ród³owych. J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. 2, s. 745. W innych opracowaniach przyjmuje siê, ¿e bractwa literackie powstawa³y
ju¿ w redniowieczu, a wiek XV i XVI by³ okresem ich najwiêkszego rozwoju. J. Flaga, Bractwa
religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 2004, s. 98.
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zwolenia biskup poznañski Andrzej Szo³drski dnia 19 XI 1649 (wizytatorowi
przedstawiono orygina³ tego pisma przechowywany przy kociele)170.
Statuty nak³ada³y na cz³onków bractwa nastêpuj¹ce zobowi¹zania:
1) w niedziele i wiêta piewaæ mszê wotywn¹ o Wniebowziêciu NMP wraz
z sekwencj¹,
2) towarzyszyæ kap³anowi udaj¹cemu siê z Najwiêtszym Sakramentem do
chorego, nios¹c w rêce zapalon¹ w³asn¹ wiecê,
3) pe³niæ uczynki mi³osierdzia tak co do duszy, jak co do cia³a171.
Dla wype³niaj¹cych powy¿sze obowi¹zki Innocenty X przywilejem z dnia
25 I 1648 udzieli³ bractwu specjalnych odpustów, które nastêpnie zosta³y dopuszczone wy¿ej wspomnianym pismem biskupa Szo³drskiego z 19 XI 1649 wraz
z wyznaczeniem czterech dni w roku, w które cz³onkowie bractwa mogli uzyskaæ odpust zupe³ny, mianowicie Niedzieli Bia³ej, niedzieli po wiêcie w. Jana
Chrzciciela, wiêta w. Mateusza i niedzieli po wiêcie Trzech Króli. Ponadto
bractwo mia³o odpusty na wszystkie wiêta Najwiêtszej Maryi Panny, wiêto w.
Miko³aja i dedykacji kocio³a, udzielone wieczycie przez nuncjusza apostolskiego w 1621 roku i dopuszczone przez biskupa poznañskiego Macieja £ubieñskiego, jak równie¿ przywilej odpustu zupe³nego za zmar³ych braci i siostry, przywi¹zany do o³tarza w kaplicy brackiej (altare privilegiatum)172.
Z szesnastu czynszów wymienionych wród dochodów bractwa, w roku 1779
otrzymywane by³y jedynie trzy:
1) od sumy 100 fl, przeznaczony dla s³ug kocielnych i organisty graj¹cego
na brackiej mszy Rorate,
2) od sumy 50 fl  jego przeznaczenie wed³ug intencji fundatora nie by³o ju¿
wówczas znane,
3) od sumy 100 fl, dla altarzysty na piewanie mszy Rorate173.
Wysokoúã otrzymywanego od tych sum czynszu nie zostaùa podana, byùo to
jednak co najmniej 8 florenów 22,5 grzywien. Zapisy wymienione w wizytacji,
od których czynszu bractwo nie otrzymywa³o, opiewa³y na 120 grzywien i 1250
florenów. Ponadto bractwo mia³o dochody akcydentalne z ja³mu¿n, ofiar i skarbony brackiej, które podobnie jak dochodz¹ce czynsze, przeznaczane by³y przez
starszych jako zap³ata dla kapelana odprawiaj¹cego nabo¿eñstwa, na wosk i wino
do mszy, na inne potrzeby o³tarza brackiego (zapewne utrzymywanie go w porz¹dku i ozdabianie), na wynagrodzenie dla organisty i kalikanta itd.174
AV 30, s. 120.
Tam¿e.
172
AV 30, s. 120-121, 126, 131-132.
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AV 30, s. 121-124.
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Bractwo posiada³o trzy domki po³o¿one na Zagórzu, bardzo zniszczone,
wynajmowane piêciu komornikom, z których ka¿dy p³aci³ bractwu 36 fl rocznie,
co stanowi³o ³¹czn¹ kwotê 180 fl dochodu. Pieni¹dze z najmu by³y dzielone miêdzy kapelana, us³uguj¹cych przy kociele, na subsidium charitativum oraz na
potrzeby o³tarza175.
Nale¿a³y do bractwa tak¿e trzy puste parcele nad stawem na Zagórzu, na których niegdy sta³y domki z ogródkami. Jedna z nich, z domem, ogrodem i sadem
zosta³a zapisana bractwu przez Annê Niemczankê ze wsi Zawady w 1653 roku
z obligacj¹, by altarzysta literatów odprawia³ za jej duszê jedn¹ mszê w miesi¹cu, a ponadto z tytu³u sumy ju¿ dawniej zapisanej na tej posiad³oci bractwo
mia³o p³aciæ kocio³owi w. Barbary roczny czynsz w wysokoci 6 fl. Poniewa¿
dom ten przed wielu laty spali³ siê, a ogród i sad nie by³y uprawiane, w czasie
wizytacji Jakub Ro¿yñski, mieszczanin i wójt chwaliszewski, zwróci³ siê do wizytatora z prob¹, by na tej pustej parceli móg³ wybudowaæ z w³asnych rodków
dom, a ogród i sad uprawiaæ, z prawem ich u¿ytkowania na czas ¿ycia swego
i ma³¿onki oraz ze zobowi¹zaniem siê do p³acenia czynszu rocznego 6 fl bractwu literatów w uznaniu jego dominium. Nadto dom, który by wybudowa³, po
mierci jego i ma³¿onki przeszed³by w zupe³ne posiadanie bractwa176. Wizytator
pochwali³ ten projekt jako bardzo korzystny dla bractwa, jednak poniewa¿ kontrakt ten mia³ byæ do¿ywotni i posiadaæ charakter dzier¿awy wieczystej, skierowa³ obie uk³adaj¹ce siê strony do urzêdu konsystorskiego w celu roborowania
kontraktu i jego zatwierdzenia177.
Starszymi bractwa w 1779 roku byli Micha³ Gocimski, burmistrz chwaliszewski, i Maciej Tyralski, ksiêgarz. Starsi powinni byæ wybierani co roku na
posiedzeniach publicznych bractwa, które od dawien dawna odprawiane by³y
w uroczystoæ Zes³ania Ducha wiêtego i Wniebowziêcia NMP w obecnoci prepozyta, kanoników oraz innych duchownych tego kocio³a. Wizytator sprawdzi³
i podpisa³ przedstawiony przez starszych wykaz dochodów i wydatków od roku
1772. Zarz¹dzi³ przy tym, aby rachunki te by³y spisywane nie na lunych kartach, lecz w specjalnej ksiêdze, regularnie ka¿dego roku, i aby czynsze nie by³y
pobierane przez serwitorów kocielnych, lecz by czynili to sami starsi i odpowiednio je rozdzielali. Obowi¹zkiem starszych by³o przedstawianie wykazu dochodów i wydatków bractwa na posiedzeniach odprawianych przed prepozytem
kocio³a. U starszych przechowywana by³a ksiêga cz³onków (album) zawieraj¹ca imiona wstêpuj¹cych do bractwa od 1554 do 1767 roku w³¹cznie178.
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Bractwo mia³o swojego promotora, nazywanego tak¿e kapelanem. Jego status prawny nie jest jednak zupe³nie jasny. Wizytacja mówi w jednym miejscu, ¿e
na wniosek bractwa, aby urz¹d kapelana erygowaæ jako altariê, pozytywnie odpowiedzia³ Andrzej Swinarski, oficja³ generalny poznañski, dekretem z 7 VI
1655, i to pomimo sprzeciwów, protestów i odwo³ania prepozyta kocio³a. Po
czym czytamy, ¿e o samym erygowaniu altarii, która by potem mia³a nast¹piæ,
nie wiadomo179. W innym miejscu, przy wyliczaniu dochodów kapelana literatów, objaniono, ¿e otrzymuje on od bractwa corocznie 60 fl, a jako ¿e urz¹d ten
nie ma dotychczas erekcji, dlatego jest urzêdem (prebend¹) manualnym, a kapelan nie jest ustanawiany, lecz wybierany przez prepozyta kocio³a i bractwo literatów180.
Dochody kapelana pochodzi³y od sum kapita³owych, których wizytacja wylicza trzynacie, na ³¹czn¹ kwotê 3170 fl. W rzeczywistoci czynsze otrzymywa³
jedynie od siedmiu sum. Niektóre sumy zosta³y pomniejszone, a czynsze obni¿one
w stosunku do pierwotnych zapisów. Otrzymywane czynsze by³y nastêpuj¹ce:
1) od sumy 100 fl, z obligacj¹ piewania mszy Rorate w Adwencie; suma ta
zosta³a zredukowana do 50 fl przez komisjê kapitu³y katedralnej poznañskiej,
2) od sumy 100 fl, z obligacj¹ piewania mszy Rorate w Adwencie,
3) od sumy 100 fl, z obligacj¹ piewania mszy Rorate,
4) od sumy 100 fl, z obligacj¹ piewania mszy Rorate,
5) od sumy 1000 fl, z obligacj¹ odprawiania w ka¿dym tygodniu jednej mszy
Requiem za duszê fundatorki, Gertrudy Goretoszowej, mieszczanki chwaliszewskiej; z obligacj¹ odprawiania przez kanoników tego kocio³a aniwersarza nazajutrz po wiêcie w. Gertrudy i nazajutrz po dniu rocznicy mierci fundatorki;
reszta czynszu ma byæ przeznaczona na wino i wosk do tego kocio³a; czynsz
zosta³ pomniejszony o po³owê,
6) od sumy 500 fl, z obligacj¹ dodania kolekty za duszê fundatora tej sumy,
ksiêdza £ukasza Zgierskiego (niegdy kapelana bractwa literatów), we wszystkich mszach wotywnych,
7) od sumy 600 fl, zapisany bractwu literatów do jego o³tarza, z obligacj¹
odprawiania corocznie aniwersarza za duszê fundatora, ksiêdza Stanis³awa Remiszewskiego181.
Wysokoúci otrzymywanych czynszów nie podano, wynosiùy one jednak nie
mniej niý 85 fl 22,5 gr. Ponadto kapelan otrzymywa³ od bractwa corocznie
60 fl182.
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Na mieszkanie dla kapelana przeznaczono na Zagórzu drewniany dom
z ogrodem, po³o¿ony miêdzy domami bractwa literatów, kryty gontami, o dwóch
izbach, komorze i sieni, wymagaj¹cy naprawy. Aktualny kapelan w nim nie zamieszkiwa³, lecz wynajmowa³ go komornikowi za 30 fl rocznie183.
Wizytacja przypomina orzeczenie urzêdu konsystorskiego poznañskiego
z 7 II 1659 w sporze pomiêdzy prepozytem kocio³a w. Miko³aja a bractwem
literatów, ¿e ofiary z³o¿one na mszach wotywnych oraz wiece ustawione przy
katafalku podczas pogrzebów cz³onków bractwa nale¿¹ siê nie bractwu, lecz prepozytowi na rzecz kocio³a184.
Zobowi¹zania kapelana wynika³y po czêci ze statutów bractwa, po czêci
z zapisów sum kapita³owych, których ofiarodawcy formu³owali powinnoci, jakie powinien on wype³niæ na ich rzecz w formie mszy, aniwersarzy i innych modlitw. By³ zatem zobowi¹zany:
1) odprawiaæ msze wotywne piewane o Wniebowziêciu NMP we wszystkie
niedziele i wiêta, w obecnoci cz³onków bractwa, w kaplicy brackiej, natomiast
(wed³ug ordynacji biskupa Andrzeja Szo³drskiego z 27 I 1654) w uroczystoæ
Bo¿ego Narodzenia, Wielkanocy, Zes³ania Ducha wiêtego, Trójcy wiêtej, Bo¿ego Cia³a, Wniebowziêcia NMP i w. Miko³aja przy wielkim o³tarzu; wizytacja
zaznacza, ¿e z powodu zniszczenia kaplicy wszystkie wotywy przez ca³y rok s¹
odprawiane przy wielkim o³tarzu,
2) odprawiaæ piewan¹ mszê Rorate we wszystkie dni Adwentu o godzinie
6 rano,
3) odprawiaæ msze kwartalne za cz³onków bractwa; otrzymuje za nie osobne
stypendium od bractwa,
4) wype³niaæ wszystkie obligacje wymienione w zapisach sum albo zwróciæ
siê do urzêdu konsystorskiego poznañskiego o zredukowanie ich liczby odpowiednio do wysokoci aktualnie otrzymywanych czynszów.
Obligacje te nie by³y wype³niane w ca³oci, poniewa¿ wiele czynszów utracono, a inne uleg³y zmniejszeniu185.
W czasie wizytacji urz¹d promotora czyli kapelana bractwa literatów pe³ni³
Antoni Drzewiecki, kanonik kolegiaty w. Miko³aja i komendarz tego kocio³a186.
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BRACTWO NIEPOKALANEGO POCZÊCIA NAJWIÊTSZEJ MARYI PANNY
By³o ono przy³¹czone do bocznego o³tarza, w którym znajdowa³ siê obraz
Niepokalanego Poczêcia NMP. Zaprowadzono je w tym kociele na mocy przywileju Klemensa XI, wydanego w Rzymie 12 XI 1706, a dopuszczonego
13 IV 1707 w konsystorzu poznañskim przez biskupa Hieronima Wierzbowskiego, sufragana poznañskiego i administratora diecezji. W czasie wizytacji nie znaleziono dokumentu papieskiego, st¹d te¿ wizytator nie móg³ zapoznaæ siê ze statutami bractwa187.
Akt wizytacyjny wylicza czternacie sum kapita³owych (³¹cznie 5300 fl) zapisanych na rzecz bractwa (w tym tak¿e dla jego kapelana), od których powinno
otrzymywaæ czynsze. W rzeczywistoci czynsze dochodzi³y jedynie od piêciu
sum, a mianowicie:
1) od sumy 2000 fl zapisanej dla altarzysty o³tarza Niepokalanego Poczêcia,
z obligacj¹ odprawiania w ka¿dym tygodniu dwóch mszy przy tym o³tarzu
(w rodê i sobotê) ze piewem oficjum o Niepokalanym Poczêciu NMP za duszê
Agnieszki Czechowskiej; obligacja  jakkolwiek bardzo uci¹¿liwa  by³a wype³niana,
2) od sumy 1000 fl zapisanej dla bractwa, ale obligacje nie by³y znane, gdy¿
nie by³o odnonego dokumentu; wizytator poleci³ go odszukaæ, aby zobowi¹zanie by³o wype³niane,
3) od sumy 100 fl; obligacja do tego zapisu przy³¹czona nie by³a znana,
4) od sumy 700 fl z³¹czonej z dwóch sum: 500 fl z obligacj¹, by altarzysta
o³tarza Niepokalanego Poczêcia w czasie mszy w. czyni³ memento za duszê ofiarodawcy, ksiêdza Tomasza Czernickiego; 200 fl na odprawianie przy tym o³tarzu
mszy (których liczba nie zosta³a wyszczególniona) za dusze Wojciecha i Reginy
Groszkiewiczów; obligacje te by³y wype³niane,
5) od sumy 200 fl zapisanej na potrzeby bractwa188.
Wysokoci czynszów otrzymywanych od tych sum nie podano. Jeli przyj¹æ
ich wysokoæ na poziomie 3,5% (czyli minimum obowi¹zuj¹cego wówczas
w pañstwie), to wynosi³yby one rocznie 140 fl. Ponadto bractwo mia³o dochody
akcydentalne z ró¿nych kolekt, darów i ja³mu¿n.
Wizytator zasta³ bractwo zaniedbane. Od roku 1765, a wiêc od oko³o czternastu lat, posiedzenia bractwa nie odbywa³y siê, nie wybierano starszych i innych pe³ni¹cych brackie urzêdy, zaniechano prowadzenia rachunków, zaginê³a
ksiêga do wpisywania konfratrów, statuty ani zobowi¹zania cz³onków nie by³y
znane, usta³a pierwotna gorliwoæ. Win¹ za to wszystko wizytator obarcza³ pro187
188

AV 30, s. 109-110. Zob. tak¿e: J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. 2, s. 748.
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motorów (kapelanów), zarzucaj¹c im niedbalstwo w wype³nianiu obowi¹zków.
Dlatego te¿ skierowa³ zachêtê i powa¿nie napomnia³, by aktualny promotor albo
ust¹pi³ z tego urzêdu, albo pilnie go pe³ni³, pielêgnuj¹c nabo¿eñstwo do Najwiêtszej Maryi Panny oraz staraj¹c siê o odzyskanie utraconych czynszów. Z czynszów aktualnie otrzymywanych powinny byæ sprawiane rzeczy konieczne do
o³tarza, a promotor winien dok³adnie wype³niaæ zobowi¹zania do³¹czone do zapisanych sum189.
Promotor bractwa zosta³ w akcie wizytacyjnym nazwany zarazem altarzyst¹.
Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e przy o³tarzu Niepokalanego Poczêcia NMP nie by³o
erygowanego beneficjum, a jedynie zapisane do niego czynsze z obligacjami
z tytu³u bractwa Niepokalanego Poczêcia, przy³¹czonego do tego o³tarza190.
Promotorem bractwa i altarzyst¹ od roku 1776 by³ Franciszek Maruszewski.
Nie rezydowa³ przy kociele w. Miko³aja (nie by³o przy kociele mieszkania
przeznaczonego dla promotora), lecz mieszka³ w Akademii Lubrañskiego, gdzie
by³ profesorem retoryki191.
CECHY
Korporacje zawodowe zrzeszaj¹ce mieszkañców Chwaliszewa zwi¹zane by³y
z kocio³em w. Miko³aja poprzez w³asne nabo¿eñstwa odprawiane przy poszczególnych o³tarzach. Opiekowa³y siê tak¿e przydzielonym sobie o³tarzem albo kaplic¹.
Wizytacja Rogaliñskiego mówi¹c o tych korporacjach u¿ywa terminu contubernium (cech), jednak w jednym przypadku stosuje okrelenie confraternitas
mercatorum (bractwo kupców). Nie wiadomo, czy w tym ostatnim przypadku
chodzi³o o bractwo religijne, które zosta³o zatwierdzone albo ustanowione przez
w³adzê kocieln¹, czy te¿, podobnie jak przedstawiciele rzemios³, kupcy chwaliszewscy stanowili korporacjê na wzór cechu, a w kociele odprawiali swoje nabo¿eñstwa, podobnie jak cechy istniej¹ce na Chwaliszewie. W niniejszym opracowaniu korporacja te zosta³a ujêta w czêci powiêconej bractwom.
Cech szewców miasta Chwaliszewa z³¹czony by³ z o³tarzem Niepokalanego
Poczêcia NMP, gdzie ponad obrazem tytularnym o³tarza umieszczono wizerunek
wiêtych Kryspina i Kryspiniana Mêczenników, patronów szewców. Zgody na
nabo¿eñstwo w dzieñ patronów cechu udzieli³o bractwo Niepokalanego Poczêcia 26 IV 1707. W zamian za to pozwolenie cech powinien w³asnym sumptem
ustawiaæ na o³tarzu dwie wiece i paliæ je w ka¿d¹ niedzielê i wiêto podczas
189
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procesji, w czasie podniesienia na sumie i okadzenia na nieszporach. Cech posiada³ sumê 100 fl, od której czynsz przeznaczano na piewan¹ wotywê w wiêto
wiêtych Kryspina i Kryspiniana192.
Cech krawców gromadzi³ siê na swoje nabo¿eñstwa przy o³tarzu w. Miko³aja (po stronie Episto³y). W o³tarzu tym, powy¿ej wizerunku w. Miko³aja, znajdowa³ siê obraz patrona krawców, w. Homobonusa. Cz³onkowie cechu zamawiali cztery msze w. za zmar³ych braci oraz uroczyst¹ wotywê w wiêto w.
Homobonusa193.
Cech rzeników odbywa³ swoje nabo¿eñstwa przy o³tarzu w. Anny (w kaplicy po stronie Episto³y, obok sk³adu). Cztery razy w roku zamawia³ msze wotywne za zmar³ych braci cechowych, a tak¿e uroczyst¹ wotywê w oktawie wiêta w. Anny za duszê Jana Kralla, kanonika katedralnego poznañskiego, który
legowa³ na rzecz cechu sumê 500 fl do o³tarza w. Anny. Z czynszu od tej sumy
rzenicy zamawiali w roku cztery msze czytane Requiem za duszê fundatora oraz
wspomnian¹ wotywê piewan¹, za któr¹ p³acili trzy floreny, przeznaczone w czêci równie¿ dla organisty i pozosta³ych serwitorów kocielnych. Z reszty tego
czynszu kupowali wiece i inne potrzebne rzeczy do swoich brackich mszy. Nie
byli zobowi¹zani do ¿adnego poczêstunku w wiêto w. Anny ani do jakich innych ciê¿arów. Posiadali natomiast prawo do pochówku zmar³ych wspó³braci cechowych w krypcie pod o³tarzem w. Anny, po uprzednim zap³aceniu op³at pogrzebowych na rzecz kocio³a194.
Cech garncarzy chwaliszewskich mia³ swoje nabo¿eñstwo przy o³tarzu w.
Jakuba w kaplicy w. Anny. By³y to zapewne kwartalne msze w. odprawiane za
zmar³ych cz³onków cechu195.
Istniej¹cy niegdy na Chwaliszewie cech kunierzy zwi¹zany by³ z o³tarzem
w. Filipa Nereusza w kaplicy nad sk³adem. Z fundacji tego cechu o³tarz zosta³
erygowany jako beneficjum kocielne (22 V 1705). W póniejszym czasie kontubernia zanik³a, a o³tarz za zgod¹ prepozyta kocio³a (30 V 1739) przej¹³ cech rybaków chwaliszewskich. Wizytator w roku 1779 stwierdzi³, ¿e jeli rybacy objêli ten
o³tarz jedynie za zezwoleniem prepozyta, nie oznacza to nabycia prawa kolacji altarii, a zatem powinni uzyskaæ stosowny dekret urzêdu konsystorskiego, który by
im takie prawo nada³. Cech rybaków po czêci wype³nia³ zobowi¹zania wynikaj¹ce z erekcji o³tarza (w ka¿dym kwartale zamawia³ jedn¹ mszê czytan¹, w wiêto
w. Filipa piewan¹ wotywê, troszczy³ siê o wiece i inne rzeczy do o³tarza),
a ponadto op³aca³ cztery msze w roku za swoich zmar³ych wspó³braci cechowych196.
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Wizytacja z roku 1779 przywo³uje zapis z wizytacji Libowicza, ¿e cech ko³odziejów chwaliszewskich (byæ mo¿e po upadku altarii) razem z cechem szewców dobrowolnie wzi¹³ na siebie troskê o nabywanie wiec do o³tarza w. Stanis³awa. Ponadto op³aca³ piewan¹ wotywê przy tym o³tarzu w wiêto w. Stanis³awa oraz cztery msze w roku, zapewne za zmar³ych cz³onków cechu197. Nie
wiadomo jednak, czy by³o tak nadal w czasie wizytacji Rogaliñskiego.

ARCHIWUM I BIBLIOTEKA
Archiwum, gdzie przechowywane s¹ wszystkie prawa i dokumenty tego kocio³a, znajdowa³o siê u prokuratora kapitu³y, który by³ wybierany corocznie
podczas kapitu³y generalnej. Wizytator poleci³ jednak, by dla wiêkszego bezpieczeñstwa wszelkie dokumenty stanowi¹ce archiwum by³y odt¹d przechowywane
w kociele, w oddzielnej szafie, pod kluczem prokuratora, a dla usuniêcia z nich
wilgoci, by by³y wystawiane kilka razy w roku na wolnym powietrzu198.
Koció³ posiada³ równie¿ zbiór ksi¹g, które przechowywano w skrzyni. I tu
wizytator da³ rozporz¹dzenie, aby przechowywaæ je w suchej szafie, do której
klucz ma posiadaæ prepozyt; one równie¿ latem powinny byæ wietrzone na wolnym powietrzu. Zbiór liczy³ 43 ksiêgi  dawniejsze, jak zaznaczono, a ich spis
zosta³ zamieszczony na koñcu inwentarza sprzêtu kocielnego199. Mogli
z niego korzystaæ duchowni tego kocio³a za odrêcznym cyrografem wpisywanym do oddzielnej ksiêgi, o czym wizytator przypomnia³, aby ksiêgi te bez lektora po pró¿ni nie niszcza³y200.

KSIÊGI METRYKALNE I DOKUMENTY
Nie wiemy, gdzie przechowywano ksiêgi metrykalne i dokumenty. Wizytacja Rogaliñskiego podaje jedynie, ¿e znajdowa³y siê przy kociele. Wizytator
przyk³ada³ wielk¹ wagê zw³aszcza do ksi¹g metrykalnych, od których pilnego
prowadzenia ¿ycie, s³awa i los ludzi czêsto zale¿¹. Najstarsze istniej¹ce wówczas
ksiêgi siêga³y roku 1563, ale nie by³y kompletne; wielu sporód starszych brakowa³o. Jak we wszystkich wizytowanych parafiach dekanatu poznañskiego, wizytator umieci³ w akcie wizytacyjnym dziesiêæ wskazañ odnonie do prowadzenia
i przechowywania metryk. Ksiêgi ochrzczonych, zalubionych i zmar³ych powin197
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ny mieæ dobr¹ i mocn¹ oprawê. Metryki powinny byæ pisane nie na kartach w¹skich, lecz o wiêkszych rozmiarach, z marginesami po bokach, u do³u i u góry,
pismem czytelnym, bez abrewiacji i obciêæ wyrazów. Nale¿y zachowywaæ formê zapisu, jak¹ podaje Rytua³ Rzymski, zw³aszcza w metryce zalubionych, bez
stosowania w³asnych wymys³ów. Na pocz¹tku ka¿dego aktu nale¿y zapisaæ wiêkszymi literami miejscowoæ, z której pochodzi osoba, dok³adn¹ datê (rok, miesi¹c, dzieñ), imiê i nazwisko kap³ana (a nie, jak dotychczas powszechnie stosowano: Ja, który wy¿ej, lub Ten, który wy¿ej). Szczególnie wa¿ne jest, by
w metrykach ochrzczonych odnotowany by³ nie tylko dzieñ chrztu dziecka, ale
tak¿e urodzin, czego wiadomoæ w wielu przypadkach jest bardzo konieczna.
Ró¿ne lune dokumenty powinny byæ wszyte do ksiêgi przy zapisie, którego dotycz¹ (dyspensy od zapowiedzi, zawiadczenia dotycz¹ce zawarcia ma³¿eñstwa
i delegacje do jego b³ogos³awienia, dokumenty o pokrewieñstwie lub powinowactwie itd.). Zapisywanie metryk w ksiêdze powinno byæ dokonywane natychmiast, bez odk³adania na inny dzieñ (jak czêsto wizytator mia³ okazjê widzieæ).
Ksiêgi powinny byæ przechowywane nie na plebanii (gdy¿ domy te czêciej ulegaj¹ po¿arom), lecz w kociele, w miejscu wolnym od wilgoci. Nale¿y je przedk³adaæ do sprawdzenia i podpisania na kongregacjach dekanalnych. Na koniec
wizytator przypomnia³ nowe postanowienie biskupa poznañskiego wydane
w Warszawie 5 III 1779, ¿e ka¿dego roku nale¿y dostarczaæ metryki szlachty do
akt powiatu zgodnie z prawem Królestwa z roku 1764, sporz¹dzaæ tabele z wykazem dusz ka¿dej parafii i przekazywaæ dziekanowi, a tak¿e zapisywaæ w ksiêdze ochrzczonych liczbê osób, które w parafii odby³y spowied i przyst¹pi³y do
Komunii wielkanocnej201.
Wród dokumentów kocio³a przechowywane by³y wyci¹gi z akt poprzednich wizytacji generalnych. Wizytatorowi zosta³y przedstawione akta piêciu wizytacji kolegiaty: Kaspra Hapa, archidiakona remskiego (z roku 1611), Macieja £ubieñskiego, biskupa poznañskiego (1628), Wojciecha Tolibowskiego,
biskupa poznañskiego (1658), Miko³aja Zalaszowskiego, archidiakona poznañskiego (1695) i Franciszka Libowicza, kanonika katedralnego poznañskiego
(1727)202. Prepozyt by³ te¿ zobowi¹zany do przechowywania zarz¹dzeñ i dokumentów publicznych rozsy³anych do wszystkich parafii w diecezji. Wizytator
Rogaliñski stwierdzi³, ¿e przy kociele znajdowa³y siê tylko niektóre i to
z ostatniego czasu203.
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SZKO£A
Wprawdzie w parafii w. Miko³aja odbywa³o siê nauczanie dzieci, jednak
w czasach wizytacji Rogaliñskiego nie by³o oddzielnego budynku szko³y. Taki
stan trwa³ ju¿ od dawna, bowiem wizytator wspomnia³, ¿e ju¿ w czasie wizytacji
Libowicza (1727) wydano dekret polecaj¹cy magistratowi chwaliszewskiemu,
aby postara³ siê wybudowaæ szko³ê przy kociele parafialnym204.
W roku 1779 rektorem szko³y by³ Jakub Borniakowski205. Nauka odbywa³a
siê w domu nale¿¹cym do prepozyta kolegiaty, któremu z tytu³u wynajmu rektor
p³aci³ roczny czynsz. Powinien on kszta³ciæ ubog¹ m³odzie¿ w podstawach wiary, uczyæ czytania i pisania, arytmetyki, a ch³opców s³u¿enia do mszy wiêtej.
Wizytator przypomnia³, ¿e nauka ch³opców i dziewcz¹t powinna odbywaæ siê oddzielnie. Rektor nie mia³ wynagrodzenia opieraj¹cego siê na jakiej fundacji lub
umowie z prepozytem. Otrzymywa³ jedynie op³aty od rodziców dzieci wed³ug
zawartej z nimi umowy. Wizytator wyrazi³ opiniê, ¿e korzystniej by³oby, gdyby
rektorem szko³y by³ zakrystian (gdyby okaza³ siê zdatny do nauczania), gdy¿
w ten sposób powiêkszy³by swoje dochody otrzymywane z tytu³u s³u¿by kocio³owi parafialnemu206.
SZPITAL
Na przestrzeni wieków funkcjonowa³o w parafii w. Miko³aja kilka szpitali.
Szpital w. Barbary oraz szpital dla ubogich kap³anów przy kociele w. Wawrzyñca w czasach wizytacji Rogaliñskiego ju¿ nie istnia³y. Z dawniejszych fundacji przetrwa³ jedynie szpital dla ubogich osób wieckich w pobli¿u kocio³a w.
Wawrzyñca. Natomiast fundacj¹ stosunkowo now¹ by³ szpital przy kociele parafialnym i jedynie ta instytucja mo¿e byæ nazwana szpitalem w. Miko³aja (tak
te¿ czyni £ukaszewicz).
Fundatorem tej placówki charytatywnej by³ Szymon Wosiñski, kanonik katedralny poznañski. Parcela na wybudowanie szpitala zosta³a podarowana przez
kapitu³ê katedraln¹ (dekret kapitularny wydany 9 XII 1756, urzædowa cesja przed
aktami konsystorza 5 XI 1757), miaùa 40 ùokci dùugoúci i 14,5 ùokcia szerokoúci.
Kanonik Wosiñski doprowadziù do wybudowania na niej budynku szpitala, który
AV 30, s. 179.
£ukaszewicz w swoim opracowaniu napisa³: Szkó³ki elementarnej w parochii . Miko³aja
nie znalaz³em najmniejszego ladu w archiwach miejscowych. J. £ukaszewicz, Krótki opis historyczny kocio³ów parochialnych, t. 1, s. 67. Wprawdzie w³asnego budynku przynajmniej od 1727
roku szko³a nie posiada³a, nauczanie jednak, jak widaæ, odbywa³o siê. Stwierdzenie £ukaszewicza
budzi zdziwienie, gdy¿ informacje do swoich opracowañ o kocio³ach poznañskich czerpa³ m.in.
z wizytacji Rogaliñskiego.
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zostaù wzniesiony robotà pruskà, byù pokryty dachówkami ceglanymi, sk³ada³
siê z przedsionka, jednej wiêkszej izby do wspólnego u¿ytku, dziesiêciu sypialni
i ma³ej kuchni. Urz¹dzono przy nim dwa ogródki. Szpital zosta³ erygowany 14
XII 1757 przez Józefa Paw³owskiego, biskupa niocheñskiego, sufragana i oficja³a generalnego poznañskiego. W przywileju erekcji zaznaczono, ¿e zosta³ on
przeznaczony  zgodnie z intencj¹ fundatora  dla dziesiêciu ubogich kobiet
z miasta Chwaliszewa207.
Uposa¿enie szpitala stanowi³y dwie sumy ³¹cznej wysokoci 13 tysiêcy florenów zapisane w erekcji (obie zapewne z fundacji kanonika Wosiñskiego).
W czasie wizytacji Rogaliñskiego czynsz otrzymywano jedynie od jednej z nich
(5000 fl), o drugi toczy³ siê proces, a wizytator nakaza³, by zarz¹dcy szpitala
wszelkimi sposobami starali siê go odzyskaæ. Ponadto szpital otrzyma³ sumê
1000 fl z legacji testamentowej Jana Korybuta Woronieckiego, kanonika katedralnego poznañskiego, któr¹ jednak oprotestowali egzekutorzy testamentu jako
niezgodn¹ z obowi¹zuj¹cym prawem Królestwa, zakazuj¹cym wszelkich nowych
fundacji208.
Erekcja postanawia³a, ¿e szpital ma mieæ dwóch prowizorów w osobach prepozyta w. Miko³aja oraz jednego z kanoników tej kolegiaty, który powinien byæ
wybierany na ten urz¹d ka¿dego roku podczas kapitu³y generalnej. Na nich mia³
spoczywaæ obowi¹zek starania o ubogich szpitala, którego dochody mieli oni
dysponowaæ w nastêpuj¹cy sposób: z czynszu od sum fundacyjnych w ka¿d¹
sobotê powinni rozdzielaæ ja³mu¿nê w wysokoci 10 fl miêdzy dziesiêæ ubogich
kobiet przebywaj¹cych w szpitalu, z tego¿ czynszu ka¿dego roku zostawiaæ 8 fl
na roszczenia i wydatki procesowe, za pozosta³¹ czêæ czynszu powinni zakupiæ
drewno na opa³, odzie¿ dla ubogich oraz pokrywaæ koszty naprawy szpitala209.
Rachunki wszystkich dochodów i wydatków prowizorzy powinni przedk³adaæ
kanonikom kolegiaty podczas corocznej kapitu³y generalnej. W czasie wizytacji
w roku 1779 przedstawiono rachunki od roku 1776 (tj. od objêcia urzêdu przez
aktualnego prepozyta). Wynika³o z nich, ¿e ³¹czny dochód szpitala w tym okreAV 30, s. 180-181.  W opracowaniu Prümersa znajdujemy informacjê (podan¹ dwukrotnie), ¿e w 1793 roku w szpitalu przebywaùo 70 ubogich. Jest to oczywisty bùàd i to nie tyle autora,
co skùadacza tekstu, gdyý równoczeúnie autor napisaù, ýe dla ubogich przypadaùo rocznie 400 fl
19,5 gr, tj. okoùo 40 fl na jednà osobæ; a zatem w szpitalu przebywaùo dziesiêæ osób. R. Prümers,
Die Stadt Posen in südpreussischer Zeit, s. 69.
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Prümers podaje, ýe roczny dochód szpitala wynosiù 959 fl 27 gr, z czego prepozyt Woyciechowski otrzymywaù 305 fl 7,5 gr, dwaj altarzyúci 254 fl, a dla ubogich pozostawaùo 400 fl 19,5 gr.
Dane te pozostajà w sprzecznoúci z zapisami wizytacji Rogaliñskiego, gdzie nie ma ýadnej wzmianki, jakoby prepozytowi i altarzystom koúcioùa úw. Mikoùaja naleýaùy siæ jakieú dochody
z uposaýenia szpitala; trudno te¿ przypuszczaæ, by rzeczywicie pobierali dla siebie ponad po³owê
szpitalnych dochodów. Informacja podana przez Prümersa wydaje siê niewiarygodna. R. Prümers,
Die Stadt Posen in südpreussischer Zeit, s. 69.
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sie wynosi³ 1080 fl, wydatki 647 fl 18 gr, a reszta gotówki  432 fl 12 gr  pozostawa³a u prepozyta210.
Normy sformu³owane w erekcji nie by³y w czasie wizytacji Rogaliñskiego
nale¿ycie zachowywane, przede wszystkim nie by³o drugiego prowizora wybieranego sporód kanoników. Dlatego wizytator postanowi³, ¿eby dla wiêkszej dogodnoci prokurator wybierany na kapitule generalnej by³ równoczenie prowizorem szpitala. Ponadto nakaza³  równie¿ w myl przywileju erekcyjnego  aby
do szpitala przyjmowane by³y wy³¹cznie kobiety z miasta Chwaliszewa. Poniewa¿ op³atê w wysokoci 30 fl, jak¹ za w³¹czenie do szpitala sk³adali ubodzy,
zabiera³ na swój u¿ytek prepozyt, wizytator orzek³, ¿e pieni¹dze te maj¹ byæ przeznaczane na naprawê szpitala i inne wspólne potrzeby, a prepozyt ma staraæ siê
stopniowo zwróciæ szpitalowi wszystkie pieni¹dze, jakie z tytu³u tych op³at uznawa³ za sobie nale¿ne. Wreszcie zosta³o postanowione, ¿e rzeczy i wszelkie ruchomoci pozosta³e po zmar³ych w szpitalu nie maj¹ byæ dawane ich rodzinom
albo komukolwiek innemu, a rozdzielane jedynie miêdzy pozosta³ych ubogich
tego szpitala, oni za w zamian powinni modliæ siê za dusze zmar³ych211.
Dokument erekcyjny postanawia³, ¿e ubodzy szpitala powinni codziennie
modliæ siê za duszê fundatora, odmawiaj¹c g³osem wyranym i zrozumia³ym litaniê loretañsk¹ oraz psalm De profundis i modlitwê Anima Christi sanctifica
me. Modlitwy te powinny byæ odmawiane na klêcz¹co przed obrazem Ukrzy¿owanego w refektarzu, latem przed, a zim¹ po zachodzie s³oñca. Ubodzy byli
te¿ zobowi¹zani wystrzegaæ siê k³ótni, sporów, bijatyk i zgorszeñ pod kar¹ wydalenia ze szpitala. Wizytator Rogaliñski doda³, ¿e powinni przystêpowaæ do sakramentów, wiadczyæ pos³ugi na rzecz kocio³a parafialnego (zamiatanie, czyszczenie z kurzu i pajêczyn) i piewaæ codziennie ró¿aniec za duszê fundatora 
w dni wi¹teczne w kociele, a w powszednie w refektarzu. Nie powinni w³óczyæ siê po miecie ani po wsiach, jednak jeden z nich mo¿e byæ wys³any w celu
zbierania ja³mu¿ny; powinien jednak posiadaæ stosown¹ tabliczkê i wiadectwo
od prepozyta. Nad wype³nieniem wszystkich tych zobowi¹zañ i wskazañ zobowi¹zani byli czuwaæ obydwaj prowizorzy212.

*
Tekst powy¿szy, oparty w g³ównej mierze na aktach wizytacji Rogaliñskiego, a zarazem uwzglêdniaj¹cy istniej¹c¹ literaturê na temat poznañskiego kocio³a w. Miko³aja na Zagórzu, stanowi próbê poszerzenia i upowszechnienia wieAV 30, s. 181-183.
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dzy o tej nieistniej¹cej dzi wi¹tyni. Otrzymujemy tu przede wszystkim obraz
kocio³a (w szerokim rozumieniu tego s³owa, a wiêc wi¹tyni z jej fundacjami,
duchowieñstwa i wreszcie dzia³alnoci wynikaj¹cej z kolegiackiego i parafialnego charakteru kocio³a), jaki wy³ania siê z akt wizytacyjnych. Obraz ten jest zasadniczo odzwierciedleniem stanu, jaki istnia³ w momencie przeprowadzania
wizytacji, a wiêc w maju 1779 roku, jednak nie ogranicza siê do tego. Akta wizytacji uwzglêdniaj¹ bowiem perspektywê dotychczasowej historii tego kocio³a, zw³aszcza od drugiej po³owy XV wieku, kiedy zosta³ wzniesiony nowy gmach
wi¹tyni i nast¹pi³o erygowanie kolegiaty. Przytaczane s¹ wiêc akta poprzednich
wizytacji kocio³a oraz liczne dokumenty, które przynajmniej po czêci nie przetrwa³y do naszych czasów. Oczywicie, informacje dotycz¹ce czasów odleglejszych musz¹ byæ traktowane z nale¿yt¹ ostro¿noci¹.
Chocia¿ zaprezentowany tutaj tekst jest stosunkowo obszerny i porusza liczne szczegó³owe kwestie, to ze wzglêdu na ograniczenie siê zasadniczo do jednego ród³a, nie mo¿e mieæ on pretensji do ca³ociowego opracowania dziejów
kolegiaty w. Miko³aja. Dalsze badania s¹ wprost konieczne, a ich punktem wyjcia powinny staæ siê zachowane akta i dokumenty dotycz¹ce historii wi¹tyni,
znajduj¹ce siê przede wszystkim w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego
w Poznaniu. Natomiast niniejsza praca prowadzi do sformu³owania dwóch przynajmniej wniosków. Po pierwsze, wci¹¿ istniej¹ mo¿liwoci poznawania kolejnych obszarów dziejów Kocio³a w Poznaniu i Wielkopolsce, które przez d³ugi
czas jawi³y siê jako terra ignota. Po drugie za, akta wizytacji generalnych stanowi¹ bardzo bogate ród³o do poznania dziejów diecezji w ca³ym spektrum zagadnieñ, jakie sk³ada³y siê na ich struktury, spo³ecznoæ i misjê.

SUMMARY
The church of St. Nicholas most certainly existed already in the first half of the 12th century
and was one of the oldest temples in Poznañ. It was located at Zagórze, on the right bank of the
Warta river, in close vicinity of the Poznañ cathedral and the church of the Blessed Virgin Mary in
Summo. In the second half of the 15th century it was raised to the status of collegiate and a chapter
was created there made up of one praepositus and eight canons. In the 18th century the church had
nine altars and four chapels, there was a parish school and a hospital for the poor. Due to massive
damages and lack of means for repairs, at the beginning of the 19th century the church was closed
and during the second Prussian occupation (most probably in 1817) it was taken down. Today there
is no trace of it.
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