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 Zarys historyczny                                                                                                                                                 

  Badania architektoniczne konstrukcji dachowej kościoła NMP przeprowadził Jerzy 

Borwiński  w 2014r. 

 Kościół Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu wzniesiony 

został na miejscu poprzedniego kościoła staraniem kapituły i biskupa Andrzeja z Bnina w 

latach 1431-1447 . 

W latach 1431-1444 wybudowany został korpus kościoła. Pracami tymi kierował murator 

Hanusz Prus związany zapewne z warsztatem pomorskiego architekta Henryka Brunsberga. 

Powstała trójnawowa hala z trójbocznie zamkniętym prezbiterium z obejściem. 

W 1445 r. przez muratora kościańskiego Jana Lorka został wzniesiony szczyt fasady 

(zachodnia ściana). 

W roku 1447 wnętrze kościoła zostało przykryte gwiaździstymi sklepieniami przez Mikołaja 

z Poznania i jego syna. W roku 1448 dokonano konsekracji świątyni. 

W 1595 r. kościół był remontowany staraniem biskupa Łukasza Kościeleckiego. 

Następny remont świątyni, po stwierdzeniu w 1695 roku złego stanu sklepień, rozpoczęty 

został w 1698r.  W 1727r. zniszczone nad prezbiterium i obejściem sklepienia zostały 

zastąpione nowymi sklepieniami żaglastymi na gurtach. 

W 1781r. stwierdzono zarysowanie ścian kościoła. 1. III 1805r. biskup Ignacy Raczyński 

skasował kolegiatę. 6.VI 1806r. w „Posener Intelligenz – Blatt” ukazało się ogłoszenie o 

licytacji materiałów z przeznaczonego do rozbiórki kościoła. Z powodu wojny napoleońskiej 

w 1806 r. sprzedaż ta nie mogła się odbyć. Sprawa wróciła w 1817r. kiedy ponownie 

ogłoszono licytację materiałów z kościoła. Kościół jednak ocalał gdyż nie doszła ona do 

skutku. W 1818r. następca tronu pruskiego, późniejszy Fryderyk Wilhelm IV, przebywał w 

Poznaniu i zabronił rozebrać kościół. 

Król, chcąc ratować budowlę, przeznaczył na remont 1000 talarów. Karl Heinrich Schinkel 

sporządził w 1842r. kosztorys, planując ustawienie ośmiu przypór przy ścianie szczytowej i 

północnej. W 1854r. Schinkel powiadomił arcybiskupa, że zebrana do tego czasu kwota na 
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remont nie starczy na wybudowanie wspomnianych przypór. Arcybiskup odpowiedział, że 

nie uważa  aby stawianie przypór było konieczne. W 1859r. rozpoczęto remont, pierwsze 

rachunki wystawiono za naprawę dachu i więźby. W rachunkach za prace murarskie zostały 

wymienione uzupełnienia ubytków i wymiana czerwonej cegły w gzymsie cokołu, 

wypełnienie i załatanie rys w murach, wymiana zniszczonych kształtek na pilastrach i 

gzymsach, naprawa pięciu okien, wymurowanie pięćdziesięciu stopni prowadzących na 

poddasze, naprawa dwunastu sterczyn. Podczas remontu zamontowano kotwy spinające 

ściany. 7.IX1862r. biskup sufragan Franciszek Stefanowicz konsekrował odnowiony kościół. 

W 1928r. przeprowadzono ponownie remont dachu i wieżyczki na sygnaturkę. Związane z 

tym jest usztywnienie ściany szczytowej (zachodniej) od wewnątrz dwiema przyporami. 

W czasie działań wojennych w 1945r. Kościół doznał jedynie nieznacznych uszkodzeń. 

                                                                                                               

  Analiza konserwatorska więźby dachowej. 
 Więźba nad trójnawową halą kościoła jest konstrukcją wieszarowo-stolcową, 

zredukowaną w co drugim wiązarze. Wiązary krokwiowe są w rozstawie osiowym około 

1,1m. 

Podstawowym układem nośnym wiązarów są pary krokwi oparte na belkach wiązarowych 

(belkach-ściągach) i rozparte jętkami. (wszystkie wiązary pełne i niepełne posiadają po 5 

jętek). 

Wiązary pełne posiadają dodatkowe usztywnienie w postaci dwóch belek stolcowych, 

pionowych opartych na płatwiach stopowych i sięgających górą do trzeciej , licząc od dołu, 

jętki. (Belki stolcowe ustawione są w osiach nad filarami międzynawowymi kościoła). 

Istotnym elementem usztywniającym w wiązarach pełnych są wieszaki łączące belkę 

pionową, podwieszoną pod kalenicę, ze słupami stolcowymi. Dodatkowo krokwie i stolce 

połączone są z belką wiązarową mieczami. Natomiast stolce z jętkami połączone są 

zastrzałami. 

Usztywnienie podłużne więźby stanowią belki zamontowane w osi więźby, w górnej partii 

powyżej trzeciej od dołu jętki, w układzie typu krzyże św. Andrzeja. Belki stolcowe 

dodatkowo usztywnione są z płatwiami stopowymi za pomocą mieczy. 

Opisany wyżej układ jest pozostałością pierwotnej więźby. Został on wtórnie uzupełniony i 

częściowo przebudowany. Przebudowa nastąpiła w części opartej na poligonalnym 

prezbiterium z obejściem. Nastawiono tu wtórną ramę ze słupami pionowymi. Wtórne jest 

również uzupełnienie usztywnienia podłużnego więźby za pomocą systemu zastrzałów 



3 

sięgających od dołu więźby do czwartej jętki na górze. 

Wszystkie wtórne uzupełnienia zostały zaznaczone kolorami na załączonych do 

dokumentacji rysunkach. Brakujące pierwotne elementy więźby zostały zaznaczone na 

rysunkach przerywaną kreską. 

Istotnym aspektem analizy więźby są łączenia poszczególnych elementów. Są one wykonane 

metodą kołkowania z wykorzystaniem różnego typu połączeń: 

1. na wręby - łączenie wieszaka z krokwiami( wiązary pełne) 

2. na widełki - łączenie wieszaka z krokwiami ( wiązary niepełne) 

3. na jaskółczy ogon – mieczowania 

4. na czopy – stolce z ryglami 

5. na nakładkę – zastrzały z jętkami 

Elementy więźby posiadają czytelne znaki ciesielskie z numeracją wiązarów systematycznie 

rosnącą od strony zachodniej w kierunku wschodnim. Konstrukcja wykonana jest w całości 

z drewna sosnowego. 

 

      Wnioski: 

 Badania architektoniczne więźby kościoła Najświętszej Marii Panny pozwoliły  

sprecyzować wiedzę o tej konstrukcji. 

Wyniki ich rzutują  znacząco na historię architektury i budownictwa  średniowieczngo 

Poznania. 

 Jednoznacznie udało się rozwarstwić pierwotną konstrukcję od wszystkich 

elementów dodanych wtórnie. 

Potwierdziła to również analiza dendrochronologiczna wykonana przez prof. Marka Krąpca. 

Dla potrzeb badań laboratoryjnych autor badań pobrał dwanaście próbek z wybranych 

elementów. 

 Po drugie, udało się jednoznacznie stwierdzić, że więźba dachowa na kościele została 

postawiona w 1445r. Jest to data ścinki drzew na konstrukcję, która jest całkowicie zgodna z 

procesem budowy kościoła ustalonym w dotychczasowych badaniach:  1444 – wzniesiony 

korpus,  1445 – wzniesiony szczyt fasady, 1447- założenie sklepień. Z reguły sklepienia 

zakładano już po postawieniu dachu, który chronił je  w trakcie budowy. Podobnie szczyt 

wznoszono po postawieniu konstrukcji dachowej, gdyż konstrukcja ta utrudniałaby pracę 

cieślom. 

 Po trzecie stwierdzono, że częściowa wymiana konstrukcji dachowej nastąpiła w 
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trakcie remontu dachu  i sygnaturki w roku 1928. Do uzupełnień użyto sosnowego drewna 

ściętego  w 1927r. 

 Po czwarte, udało się zlokalizować kilkanaście elementów w strukturze pierwotnej 

więźby użytych wtórnie z materiału pierwotnego. Zaznaczono je na załączonych rysunkach 

kolorem żółtym. 

 W trakcie pobierania próbek metodą wierceń specjalistycznym wiertłem stwierdzono, 

że pierwotne elementy są w bardo dobrym stanie technicznym z doskonale zachowaną 

strukturą drewna o intensywnym zapachu żywicy. Gorzej zachowały się elementy  z 1928 

roku, wykonane z drewna odżywiczonego. 

 O doniosłym znaczeniu badań stanowi to iż udowodniono, że konstrukcja 

wieszarowo-stolcowa na kościele pochodzi  z 1445 r. Musimy skorygować więc 

dotychczasowy stan badań, na podstawie którego zakładano, że tego typu więźby mogły być 

wykonywane dopiero w okresie nowożytnym. Taką opinię napisał Eugeniusz Linette  w 

Katalogu Zabytków Sztuki: „Dach wysoki, o więźbie stolcowej, być może 1727...” 

Korygując E. Linette, że jest to więźba wieszarowo-stolcowa, nie zmienia to zasadniczo 

znaczenia odkrycia, gdyż takie więźby odczytywane są powszechnie jako nowożytne. 

W kościele Najświętszej Marii Panny znajduje się jedna z najstarszych zachowanych więźb 

dachowych Wielkopolski. Jednak szczególnie doniosły jest  fakt, że jest to  konstrukcja 

wieszarowo-stolcowa. Musimy zatem mówić o bardzo wysokim zaawansowaniu technik 

budowlanych w  piętnastowiecznym Poznaniu. Prawdopodobnie mamy do czynienia z 

dziełem sprowadzonego na teren Wielopolski warsztatu ze Śląska lub Niemiec. 

mgr Jerzy Borwiński 

konserwator zabytkoznawca 
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