BRAMA POZNANIA
to pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa. To miejsce, które pozwala zrozumieć przeszłość
i uświadamia, jaki wpływ ma
ona na nasze życie codzien30
ne i na nas samych.
Tu można aktywnie i ciekawie spędzić wolny czas,
zwiedzając ekspozycję, biorąc udział w wydarzeniach kulturalnych, korzystając z oferty edukacyjnej i turystycznej.
Inspiracją do powstania Bramy Poznania był Ostrów Tumski – niezwykłe miejsce związane z początkami polskiego
państwa i dziejami miasta. W Bramie Poznania otwiera
się droga do przeszłości. Tu warto rozpocząć zwiedzanie
Traktu Królewsko-Cesarskiego.
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Pomysł wzniesienia fortyﬁkacji na Ostrowie Tumskim miał
już 850 lat wcześniej książę Mieszko I. Historyczny budowniczy państwa polskiego stanął przed wielkim wyzwaniem:
chciał stworzyć silne centrum władzy. Wykorzystał więc
naturalne walory obronne wyspy i w X wieku zbudował
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Gród w Poznaniu pełnił na przełomie X i XI wieku funkcje
stołeczne: stał się jedną z głównych siedzib pierwszych
władców Polski.

tu gród. Otaczały go potężne
wały o wysokości 10 m i łącznej długości ok. 2 km! Ich ślady można oglądać w Rezerwacie Archeologicznym.

1 BRAMA POZNANIA
1a ŚLUZA KATEDRALNA
Zwiedzanie Ostrowa Tumskiego i Traktu Królewsko-Cesarskiego warto rozpocząć od Bramy Poznania (szczegóły
w dziale „Informacje praktyczne”). Wejście na Ostrów Tumski prowadzi przez Śluzę Katedralną, stanowiącą część
wzniesionej w XIX wieku Twierdzy Poznań. Była to inwestycja władz pruskich, pod panowaniem których znajdował
Będę wzmacniał potęgę
mojego królestwa.
Król Prus Fryderyk Wilhelm III,
XIX wiek

się wówczas Poznań z Wielkopolską. Król Fryderyk Wilhelm III postanowił wzmocnić system obronny swojego państwa. Aby zrealizować cel, kazał zbudować
na podległych mu ziemiach liczne fortyfikacje. Twierdza w Poznaniu była jedną z największych i najnowocześniejszych inwestycji tego typu w Europie.
3

Śluzę tworzyły dwa
przyczółki i most z zastawkami regulującymi przepływ rzeki. W przypadku
oblężenia woda mogła
być kierowana specjalnym
przepustem na przedpole
twierdzy, broniąc do niej
dostępu.

4

6

Zbuduję grody obronne, które
zabezpieczą moje państwo.
Książę Mieszko I, X wiek

3

MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE
– DAWNA AKADEMIA LUBRAŃSKIEGO
4 PSAŁTERIA
7b KATEDRA – NAGROBEK BISKUPA
JANA LUBRAŃSKIEGO
Żyjący na przełomie X V i X VI wieku biskup Jan Lubrański podczas swoich podróży do Italii zafascynował się
kulturą renesansu. Postanowił zaszczepić ją na polskim gruncie, rozpoczynając od Ostrowa Tumskiego.
Ufundował tu akademię, która jako pierwsza w Polsce
Zmienię Ostrów Tumski
w ośrodek nauki i kultury.
Biskup Jan Lubrański, XVI wiek

7
realizowała humanistyczny
program edukacji. Szkoła wychowywała uczniów na świadomych i zaangażowanych
w sprawy państwa obywateli. Jako że Lubrański był pasjonatem książek i muzyki, stworzył bogatą bibliotekę,
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Dziś w budynku akademii
mieści się Muzeum
Archidiecezjalne. W skarbcu
można zobaczyć miecz
św. Piotra (patrz fot. 29).

a w katedrze ufundował
organy. Powołał też chór,
którego członkowie, zgodnie z życzeniem biskupa, śpiewali w katedrze przez całą dobę (!) psalmy. Miejscem ich
zamieszkania stała się psałteria.
8

5
6

Wzniesione z rozmachem w X wieku poznańskie palatium
stało się symbolem władzy księcia. Przylegała do niego kaplica pałacowa – prawdopodobnie pierwsza świątynia chrześcijańska na ziemiach polskich. Zbudowana została z inicjatywy
Dobrawy, czeskiej żony księcia, która jako chrześcijanka odegrała ważną rolę w krzewieniu zasad nowej religii wśród pogańskich podwładnych Mieszka.
Relikty pałacu i kaplicy ukryte
są obecnie pod ziemią.
Będę szerzyła tradycje i idee
chrześcijańskie w pogańskim
kraju Mieszka I.
Księżna Dobrawa, X wiek

RELIKTY PALATIUM
KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Z całą pewnością największym wizjonerem, który działał
na Ostrowie Tumskim, był książę Mieszko I. Z podziwem
można obserwować jego niezwykle konsekwentne działania w realizacji celu: budowy samodzielnego i silnego państwa. Książę

Stworzę niezależne państwo
z silną pozycją w Europie.
Książę Mieszko I, X wiek

najpierw podbił lokalne plemiona,
później zbudował sieć obronnych
grodów i w najważniejszych z nich wzniósł murowane pałace (palatia). Chcąc zająć godne
miejsce na arenie politycznej
9

W podziemiach katedry poznańskiej znajdują się relikty
domniemanej misy chrzcielnej. Być może tu w 966 r.
Mieszko I przyjął chrzest.

12

Pałac i kaplica zostały zniszczone w XI wieku podczas czeskiego najazdu i buntu poddanych przeciw panującej dynastii Piastów. Jednak prawnuk Mieszka I, Kazimierz, mając
świadomość wielkich dokonań przodka, postawił sobie
ambitny cel: odbudować kraj i odzyskać władzę. Legenda mówi, że
po powrocie do Poznania miał sen
w zniszczonej kaplicy pałacowej.
Ukazał mu się anioł, wręczający
Na miejscu palatium wzniesiono
w XV wieku kościół Najświętszej
Maryi Panny. W jego
fundamentach znaleźć można
kamienie z dawnego palatium.

13

miecz na wrogów. Mimo trudnej
sytuacji książę wytrwał w swoim
postanowieniu. Dzięki skutecznym
działaniom wskrzesił państwo polskie i otrzymał przydomek Odnowiciel.

10

Europy, postanowił przyjąć chrześcijaństwo. Jego kolejnym
sukcesem była fundacja w Poznaniu pierwszego biskupstwa i katedry na ziemiach polskich.
14

Odbuduję zniszczone państwo
i odzyskam władzę.
Książę Kazimierz Odnowiciel,
XI wiek

7a KATEDRA – KAPLICA KRÓLEWSKA

11
Palatium wzniesione zostało na wzór pałaców cesarzy
niemieckich. Było zupełnie nową kategorią architektury
na ziemiach polskich.

Na epitaﬁum ukazano żyjących w XIII wieku władców z dynastii Piastów. Przemysł I podjął decyzję o przeprowadzce
z ciasnego grodu na Ostrowie Tumskim na zachodni brzeg
Warty, gdzie kazał wznieść od podstaw nowe miasto. Było to duże przedsięwzięcie, wymagające dobrej organizacji i znacznych nakładów ﬁnansowych. Przemysł II – kontynuator polityki ojca – myślał o rozwoju nie tylko miasta, ale
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Rozbuduję Poznań i zmienię
go w nowoczesne miasto.
Książę Przemysł I, XIII wiek

i państwa. Postanowił zjednoczyć kraj i odbudować je15 go potęgę po długim okresie
rozbicia państwa na drobne i słabe dzielnice. Zwieńczeniem
jego działań była koronacja w 1295 r. po ponad dwustu latach od wstąpienia na tron ostatniego króla Polski.
Na epitaﬁum nad postacią Przemysła I widnieje herb Poznania z patronami miasta i katedry: świętymi Piotrem
i Pawłem. Nad Przemysłem II umieszczono orła. Król użył go jako oﬁcjalnego symbolu państwa polskiego.

Biskup opublikował swoje myśli w 1568 r. w dziele „O senatorze doskonałym”. Goślicki stwierdził, że nie wola władcy,
ale odpowiedzialny współudział obywateli ma kluczowe
znaczenie w podejmowaniu decyzji o państwie. Śmiały pogląd jak na tamte czasy!
7d KATEDRA – ZŁOTA KAPLICA
W Złotej Kaplicy pochowani zostali pierwsi władcy Polski.
Mauzoleum powstało w XIX wieku z inicjatywy biskupa Teoﬁla Wolickiego i hrabiego Edwarda Raczyńskiego. W trudnym dla Polaków okresie zaborów chcieli przypomnieć
W katedrze poznańskiej
spoczywają prochy 3 królów
i 5 książąt z dynastii Piastów.
To pierwsza nekropolia
polskich władców.
19

Stawiam sobie za cel zjednoczenie
kraju. Chcę sięgnąć po koronę!
Król Przemysł II, XIII wiek

W podziemiach katedry archeolodzy odnaleźli domniemane
groby Mieszka I i Bolesława Chrobrego (fot. 20). Obecnie
prochy władców spoczywają w Złotej Kaplicy (fot. 21).

16

7c KATEDRA – NAGROBEK BISKUPA

ADAMA KONARSKIEGO
7g KATEDRA – NAGROBEK BISKUPA

WAWRZYŃCA GOŚLICKIEGO
Biskupi poznańscy byli nie tylko duszpasterzami, ale także
dyplomatami. Realizując powierzone im przez władców misje,
stawiali sobie za cel obronę polskiej racji stanu. Pochowany
w kaplicy Świętej Trójcy Adam Konarski żył w XVI wieku i działał u boku papieża; dbając o państwowe interesy, procesował się z władcą
Będę działał na rzecz dobra
Królestwa Polskiego.
Biskup Adam Konarski, XVI wiek

Hiszpanii Filipem II o odzyskanie zawłaszczonego majątku królowej Bony.
Pochowany w kaplicy św. Marcina Wawrzyniec Goślicki zastanawiał się nad nowym sposobem zarządzania państwem.
17

Naukowcy twierdzą, że dziełem
Goślickiego mogli się inspirować: William
Szekspir, tworząc postać Poloniusza
w „Hamlecie”, oraz Thomas Jefferson,
pisząc amerykańską konstytucję.

20

21

Pomnik w Złotej Kaplicy ukazuje
Mieszka I jako księcia pokoju
z krzyżem i Bolesława Chrobrego,
jako wojującego króla z mieczem.

rodakom o charyzmatycznych władcach
i czasach świetności Polski. Wiele lat
22
poświęcili na realizację pomysłu i uparcie dążyli do budowy kaplicy. Wolicki potraﬁł przekonać
do budowy mauzoleum nawet władców wrogich państw: Rosji i Prus.
Raczyński jako mecenas sztuki i patriota włożył wiele serca i funduszy
w wyposażenie kaplicy.
Zbuduję mauzoleum godne
pierwszych władców Polski.
Hrabia Edward Raczyński, XIX wiek
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Rozbuduję Poznań i zmienię
go w nowoczesne miasto.
Książę Przemysł I, XIII wiek

i państwa. Postanowił zjednoczyć kraj i odbudować je15 go potęgę po długim okresie
rozbicia państwa na drobne i słabe dzielnice. Zwieńczeniem
jego działań była koronacja w 1295 r. po ponad dwustu latach od wstąpienia na tron ostatniego króla Polski.
Na epitaﬁum nad postacią Przemysła I widnieje herb Poznania z patronami miasta i katedry: świętymi Piotrem
i Pawłem. Nad Przemysłem II umieszczono orła. Król użył go jako oﬁcjalnego symbolu państwa polskiego.

Biskup opublikował swoje myśli w 1568 r. w dziele „O senatorze doskonałym”. Goślicki stwierdził, że nie wola władcy,
ale odpowiedzialny współudział obywateli ma kluczowe
znaczenie w podejmowaniu decyzji o państwie. Śmiały pogląd jak na tamte czasy!
7d KATEDRA – ZŁOTA KAPLICA
W Złotej Kaplicy pochowani zostali pierwsi władcy Polski.
Mauzoleum powstało w XIX wieku z inicjatywy biskupa Teoﬁla Wolickiego i hrabiego Edwarda Raczyńskiego. W trudnym dla Polaków okresie zaborów chcieli przypomnieć
W katedrze poznańskiej
spoczywają prochy 3 królów
i 5 książąt z dynastii Piastów.
To pierwsza nekropolia
polskich władców.
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Stawiam sobie za cel zjednoczenie
kraju. Chcę sięgnąć po koronę!
Król Przemysł II, XIII wiek

W podziemiach katedry archeolodzy odnaleźli domniemane
groby Mieszka I i Bolesława Chrobrego (fot. 20). Obecnie
prochy władców spoczywają w Złotej Kaplicy (fot. 21).
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7c KATEDRA – NAGROBEK BISKUPA
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7g KATEDRA – NAGROBEK BISKUPA
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7e KATEDRA – NAGROBKI RODZINY GÓRKÓW
Górkowie to wielkopolscy możnowładcy żyjący na przełomie
XV i XVI wieku. Jako mecenasi sztuki zdecydowali się
na współpracę z artystami najwyższej klasy, podkreślając tym
samym wielkie ambicje swojego rodu. W katedrze zachowały

Podążaj szlakiem, którym przemierzało czterdzieści
pokoleń mieszkańców Poznania. Dotrzesz do miejsc,
w których zapisane są zaskakujące opowieści.
Spotkasz świadków historii miasta: zabytki i postacie
z przeszłości. Poznasz przypadki z życia ludzi, którzy
swoimi ambicjami, marzeniami i potrzebami zbudowali
dzisiejszy Poznań. Jak udało im się to zrealizować?
Historia pokazuje, że jesteśmy stworzeni do działania.
Bezustannie zmieniamy siebie i nasze otoczenie.
Wyznaczamy nowe cele i do nich zmierzamy. Tylko
taką drogą można zajść daleko i sięgnąć po koronę.

24

Będę zamawiał dzieła u najlepszych artystów w Europie.
Biskup Uriel Górka, XV wiek

się wybitne dzieła sztuki ich fundacji. Uriel Górka zamówił w XV wieku dla siebie i swojego ojca płyty nagrobne
z warsztatu słynnej rodziny Vischerów w Norymberdze.
Do dziś to jedne z najcenniejszych zabytków sztuki gotyckiej w Polsce. Zamówione u Vischerów płyty były niesamowicie kosztowne. Misternie zdobione dzieła ukazywały
człowieka po śmierci zgodnie ze średniowieczną ﬁlozoﬁą.
Nagrobek rodzinny: Andrzeja i Barbary wykonał natomiast 1574 r. w Krakowie królewski rzeźbiarz Hieronim
Canavesi.

Renesansowy nagrobek Górków
należy do największych w katedrze.
Postaci Andrzeja i Barbary ułożone
są w pozie sansovinowskiej
– z ugiętym łokciem i kolanem.
25

7f NAGROBEK PRYMASA
8

MIECZYSŁAWA LEDÓCHOWSKIEGO
PAŁAC ARCYBISKUPI

W XIX wieku pałac stał się siedzibą głowy polskiego Kościoła katolickiego – prymasa. Polacy, którzy toczyli wówczas walkę o niepodległość i zachowanie własnej
tożsamości, oczekiwali od niego heroicznej postawy i obrony

26

Nie będę zajmował się sprawami
narodowymi. Jestem hierarchą
kościelnym, a nie orędownikiem
sprawy polskiej.
Prymas Mieczysław Ledóchowski,
XIX wiek

spraw narodowych. Od 1866 r. funkcję prymasa pełnił
Mieczysław Ledóchowski. Celem jego działania stały
się sprawy kościelne, a nie narodowe. Konsekwentnie
zabraniał Polakom okazywania uczuć patriotycznych
w kościele, nie wyrażał zainteresowania ich problemami. Prusakom też powiedział stanowcze „nie” dla ich
ingerencji w sprawy kościelne. Naraził się więc jednym
i drugim. Kiedy został aresztowany i osadzony w więzieniu przez władze pruskie, zmienił swoje podejście
do spraw narodowych. Dla Polaków stał się bohaterem
– symbolem prześladowania i krzywdzącej polityki pruskiej.
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Pałac zyskał nową
oprawę architektoniczną
w XIX wieku. Fasadę
zdobią postaci św. Piotra
i św. Pawła.

MOST BISKUPA JORDANA

Jordan przybył w X wieku do pogańskiego kraju Mieszka I ze ściśle
określonym celem: rozpocząć akcję
chrystianizacji księcia i jego poddanych. To on dokonał chrztu władcy
w 966r., uczestniczył w organizaBędę budował nowe struktury
kościelne w państwie Mieszka I.
Biskup Jordan, X wiek

cji w Poznaniu pierwszego biskupstwa i budowie pierwszej katedry
na ziemiach polskich. Kroniki wspominają, że papież wręczył mu przed
wyruszeniem na tę trudną misję niezwykły dar: miecz św. Piotra. Dziś
ta jedna z najstarszych polskich
relikwii znajduje się na ekspozycji w Muzeum Archidiecezjalnym.
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Miecz św. Piotra jest
bronią-relikwią o najdłuższej udokumentowanej historii na ziemiach
polskich. Apostoł miał
go użyć podczas obrony
Chrystusa w Ogrójcu.
Miecz prezentowany jest
w Muzeum Archidiecezjalnym (patrz nr 3 ).

INFORMACJE
PRAKTYCZNE
Warto zakupić w Bramie Poznania „WSPÓLNY BILET”.
Dzięki niemu można zwiedzić po promocyjnej cenie
ekspozycje w instytucjach prezentujących dzieje
Ostrowa Tumskiego:
W ŚLUZIE KATEDRALNEJ
(Brama Poznania – wejście
od ul. Dziekańskiej) można
wypożyczyć audioprzewodnik
(w sezonie letnim codziennie,
w sezonie zimowym
w weekendy). Prowadzi on
REZERWAT
po najciekawszych zakątkach
ARCHEOLOGICZNY
Ostrowa Tumskiego, katedry
GENIUS LOCI – PRZEKRÓJ
i podziemi. Osobna ścieżka
POZNANIA
ul. ks. Ignacego Posadzego 3 zwiedzania przygotowana
(wt-czw. 10-16; pt-sob. 10-18; jest dla rodzin z dziećmi.
niedz. 10-15 wstęp bezpłatny)
BAZYLIKA
www.muzarp.poznan.pl/
ARCHIKATEDRALNA
rezerwat
ŚW. PIOTRA I ŚW. PAWŁA
Zwiedzanie katedry i podMUZEUM
ziemi (prócz godzin trwania
ARCHIDIECEZJALNE
mszy świętych):
ul. Jana Lubrańskiego 1
III-X: 9–18, XI-II: 9–16
(wt.–czw. 10–17; sob. 9–15,
Podziemia w niedzielę
niedz. i pon. nieczynne)
nieczynne. Wstęp
www.muzeum.poznan.pl
do podziemi płatny.
Msze święte w katedrze
przez cały rok: codziennie
o godz. 8, w piątek i sobotę
także o godz. 18; w niedzielę:
8, 10, 12:15, 19, 20:30
www.katedra.archpoznan.pl
BRAMA POZNANIA
ul. Gdańska 2
(wt.–pt. 9–18; sob.–niedz.
10–19; pn. nieczynne)
www.bramapoznania.pl

Z nami na pewno dotrzesz do celu!
Wyruszysz na szlaki, które zaprowadzą Cię do najciekawszych zakątków Poznania. Pomocna będzie w tym:
seria folderów, strona internetowa i przewodnik.

...................................................

Jeśli masz ograniczoną ilość czasu, skorzystaj ze szlaków
głównych (Ostrów Tumski, Stare Miasto i Śródmieście).

...................................................

Jeśli zainteresowały Cię prezentowane opowieści,
skorzystaj dodatkowo ze szlaków uzupełniających
(Śródka / Chwaliszewo, Wzgórze św. Wojciecha / Piaski /
Grobla, szlaki śródmiejskie) lub tematycznych.

...................................................

Wszystkie informacje dostępne na stronie
www.trakt.poznan.pl, przystosowanej także
do urządzeń mobilnych.

OPUBLIKOWANO NAKŁADEM:
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
www.trakt.poznan.pl • facebook.com/trakt.poznan

SZLAKI TURYSTYCZNE:
OSTRÓW TUMSKI, ŚRÓDKA,
CHWALISZEWO

TEKST: Bartosz Małolepszy
PROJEKT GRAFICZNY: Wojciech Walasiak, Piotr Łysakowski
ZDJĘCIA: Konrad Budziński, Muzeum Archidiecezjalne
w Poznaniu (29); Łukasz Gdak (30); Bartosz Małolepszy
(13); Zbigniew Szmidt (1 - okładka); Maciej Sobczyk (16);
Jarosław Tritt (2, 9, 15, 19, 21, 22, 27); Piotr Walichnowski
(5, 10, 11, 28); Mariusz Wojciechowski (4); Muzeum Narodowe
w Poznaniu (3, 17, 23); Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
domena publiczna Wikimedia Commons (6, 12, 14); Muzeum
Narodowe w Warszawie (7); Urząd Miasta Poznania (8, 20, 25);
Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu (24);
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (18);
Jan Korytkowski, „Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie
i metropolici polscy (…)”, 1888 (26).
PLAN: Marcin Dzbanuszek na podstawie mapy GEOPOZ
© COPYRIGHT CTK TRAKT 2017

oś Traktu Królewsko-Cesarskiego
trasa oznakowana symbolem Traktu pomaga
orientować się w przestrzeni miasta
szlak główny: Ostrów Tumski
szlak uzupełniający: Śródka
szlak uzupełniający: Chwaliszewo
linia tramwajowa na Trakcie Królewsko-Cesarskim
tramwaj ułatwia szybkie przemieszczanie się
w poszczególne obszary Traktu
stacja Poznańskiego Roweru Miejskiego
rower miejski to alternatywa dla pieszego zwiedzania
koło ratunkowe
panele informacyjne prezentują plan i opis obszarów Traktu
informacja turystyczna

BRAMA POZNANIA
to pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa. To miejsce, które pozwala zrozumieć przeszłość
i uświadamia, jaki wpływ ma
ona na nasze życie codzien30
ne i na nas samych.
Tu można aktywnie i ciekawie spędzić wolny czas,
zwiedzając ekspozycję, biorąc udział w wydarzeniach kulturalnych, korzystając z oferty edukacyjnej i turystycznej.
Inspiracją do powstania Bramy Poznania był Ostrów Tumski – niezwykłe miejsce związane z początkami polskiego
państwa i dziejami miasta. W Bramie Poznania otwiera
się droga do przeszłości. Tu warto rozpocząć zwiedzanie
Traktu Królewsko-Cesarskiego.

OST
RóW
TUM
SKI
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Mieczysław Ledóchowski. Celem jego działania stały
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ingerencji w sprawy kościelne. Naraził się więc jednym
i drugim. Kiedy został aresztowany i osadzony w więzieniu przez władze pruskie, zmienił swoje podejście
do spraw narodowych. Dla Polaków stał się bohaterem
– symbolem prześladowania i krzywdzącej polityki pruskiej.
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Górkowie to wielkopolscy możnowładcy żyjący na przełomie
XV i XVI wieku. Jako mecenasi sztuki zdecydowali się
na współpracę z artystami najwyższej klasy, podkreślając tym
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Spotkasz świadków historii miasta: zabytki i postacie
z przeszłości. Poznasz przypadki z życia ludzi, którzy
swoimi ambicjami, marzeniami i potrzebami zbudowali
dzisiejszy Poznań. Jak udało im się to zrealizować?
Historia pokazuje, że jesteśmy stworzeni do działania.
Bezustannie zmieniamy siebie i nasze otoczenie.
Wyznaczamy nowe cele i do nich zmierzamy. Tylko
taką drogą można zajść daleko i sięgnąć po koronę.
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Będę zamawiał dzieła u najlepszych artystów w Europie.
Biskup Uriel Górka, XV wiek

się wybitne dzieła sztuki ich fundacji. Uriel Górka zamówił w XV wieku dla siebie i swojego ojca płyty nagrobne
z warsztatu słynnej rodziny Vischerów w Norymberdze.
Do dziś to jedne z najcenniejszych zabytków sztuki gotyckiej w Polsce. Zamówione u Vischerów płyty były niesamowicie kosztowne. Misternie zdobione dzieła ukazywały
człowieka po śmierci zgodnie ze średniowieczną ﬁlozoﬁą.
Nagrobek rodzinny: Andrzeja i Barbary wykonał natomiast 1574 r. w Krakowie królewski rzeźbiarz Hieronim
Canavesi.

Renesansowy nagrobek Górków
należy do największych w katedrze.
Postaci Andrzeja i Barbary ułożone
są w pozie sansovinowskiej
– z ugiętym łokciem i kolanem.
25

7f NAGROBEK PRYMASA
8

MIECZYSŁAWA LEDÓCHOWSKIEGO
PAŁAC ARCYBISKUPI

W XIX wieku pałac stał się siedzibą głowy polskiego Kościoła katolickiego – prymasa. Polacy, którzy toczyli wówczas walkę o niepodległość i zachowanie własnej
tożsamości, oczekiwali od niego heroicznej postawy i obrony
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Nie będę zajmował się sprawami
narodowymi. Jestem hierarchą
kościelnym, a nie orędownikiem
sprawy polskiej.
Prymas Mieczysław Ledóchowski,
XIX wiek

