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   WYCIECZKA  :  SZLAKIEM   CUDU   EUCHARYSTYCZNEGO  W   POZNANIU  1399  ROKU  

                                            r e l a c j a   -   r e f l e k s j e 

          Poznań, dnia 23 października 2021 r. 

Wycieczkę zorganizował  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.   Pomysłodawczyni  p. Anna Jęsiak 

 

Najpierw trochę historii i ogólnych uwag. Cud Eucharystyczny w Poznaniu nazywany jest 

często… zapomnianym lub najstarszym. Nie wiadomo dlaczego. Jeśli najstarszy w Poznaniu 

to oczywiste, bo był pierwszy i jedyny.  W skali bowiem ogólnopolskiej był trzecim: po Cudzie         

w Głotowie ( podaje się 1290 lub 1310 r. na Warmii k. Dobrego Miasta ) i Krakowie w 1345 r. 

Ostatni Cud Eucharystyczny w Polsce miał miejsce w Legnicy w 2013 r. Zarówno ten Cud, jak           

i poprzedni w Sokółce ( 2008 r. ) nadal czeka na oficjalne uznanie przez Stolicę Apostolską. 

Mówiąc w skrócie dotychczasowa wiedza o Cudzie Eucharystycznym przedstawia się tak :  

Uboga kobieta Anna, prawdopodobnie służąca u Świdwin-Szamotulskich, skuszona przez 

Żydów sowitym wynagrodzeniem ukradła (wyniosła) wraz z matką z kościoła Dominikanów    

( obecnie klasztorny kościół jezuicki ) Trzy Święte Hostie i przyniosła je do staromiejskiej 

kamienicy, zwanej świdwińską, na ul. Sukienniczej ( obecnie Żydowskiej ), gdzie dziś znajduje 

się kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa. Tutaj zleceniodawcy, chcąc się przekonać,           

czyli mieć dowód o prawdziwości Ciała Chrystusa pocięli Hostie, które łącząc się ponownie     

w całość jednocześnie zaczęły krwawić. Przestraszeni  Żydzi, nie mogąc Hostii ani pociąć ani 

spalić wrzucili je do studni, która zachowała się do dziś. Po nieudanych próbach ( Hostie 

unosiły się nad studzienną wodą ), Żydzi zawinęli Hostie w chustę i wynieśli poza mury 

Poznania,  na podmokłe tereny łąkowe ( ul. Łąkowa ), gdzie usiłowano je zagrzebać w błocie. 

Tydzień po tym zdarzeniu, dnia 22 sierpnia, unoszące się nad łąką Hostie dostrzegł syn 

pasterza Macieja. Ów powiadomił o tym zjawisku rajców miejskich, którzy jednak nie dawali 

tym relacjom wiary. Jednak wieść lotem błyskawicy rozniosła się po mieście. Wnet udał się 

tam osobiście biskup Wojciech Jastrzębiec, po wysłuchaniu relacji m.in. rajców miejskich. 

Osobiście zaniósł Hostie , prawdopodobnie do najbliższego, dziś już nieistniejącego kościoła 

św. Magdaleny, stojącego na obecnym Placu Kolegiackim i schował w tabernakulum. Hostie 

jednak z zamkniętego tabernakulum  znikały kilkakrotnie i pojawiały się na "starym" miejscu, 

unosząc się nad trzęsawiskiem, gdzie  wszyscy mogli "te cuda"  oglądać. Zrozumiano, że Pan 

Jezus chce, by w tym miejscu oddawano mu cześć. Biskup polecił wybudowanie tu 

drewnianej kaplicy sam ją fundując, a pieczę nad nią oddał Karmelitom Trzewiczkowym,        

co dopiero osiadłych w Poznaniu.  Jednocześnie ruszył proces sądowy. Znaleźli się liczni 

świadkowie, w tym cudownie uzdrowiony kaleka, który widział Żydów, wynoszących za mury  

zawinięte  w płachtę Hostie  oraz niewidoma Żydówka, biorąca udział w owej profanacji        

w kamienicy, a która odzyskała wzrok, gdy tryskająca Krew osiadła na jej powiekach.              

W tamtych czasach wyroki za świętokradztwo były surowe i sąd w imieniu Króla skazał 
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winnych na śmierć poprzez spalenie na stosie. Zamieszkująca w Poznaniu społeczność 

żydowska nie pogodziła się jednak z wyrokiem i zwalając winę na pasterzy domagała się od 

Króla Jagiełły wznowienia procesu sądowego. Król się ugiął i w 1434 roku proces wznowiono. 

Trwał on blisko 20 lat. W jego efekcie wyrok podtrzymano, a karę w dodatku zaostrzono       

w taki sposób, że nakazano, by co sto lat na czele Procesji Bożego Ciała, prowadzonej od 

kościoła Bożego Ciała do dzisiejszej Bazyliki archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra           

i Pawła  szło 3. przedstawicieli poznańskiego kahału  z nożami w rękach. Tak było do 1720 r.   

O przedmiotowym Cudzie można znaleźć już wzmiankę w bulli papieskiej z 1400 roku,            

a także następnych bullach ( 1401, 1403, 1406 ).  Pisał o tym w swych Rocznikach Jan Długosz 

(1446), a także inni  kronikarze jak np. Maciej z Miechowa (1521), czy Marcin Kromer(1589). 

 

Dlaczego ten Cud został nieco zapomniany ? Należy przecież pamiętać, że m.in. dzięki 

licznym tu pielgrzymkom samego  Króla Jagiełły  kościół Bożego Ciała - obok kościoła 

Świętego Krzyża na Łysej Górze - był wówczas  największym w Polsce miejscem pielgrzymek, 

tym bardziej,  że słynął z wielu uzdrowień.  Zanim Sanktuarium Maryjne na Jasnej Górze 

będzie dzierżyć "palmę pierwszeństwa" jeszcze upłynie sporo czasu. W okresie zniewolenia 

protestanccy Prusacy niezbyt chętnie tolerowali katolickie świętości, już nie mówiąc, co   

działo się w okresie  II Wojny.  O stosunku władzy komunistycznej do kościoła katolickiego,    

a zwłaszcza "wiary w cuda" nie ma co wspominać…  Po odzyskaniu niepodległości w 1989 

roku żydowska diaspora, nie tylko w Poznaniu - nie dając za wygraną  - powróciła w iście 

swoim stylu do tematu wielce jej zdaniem krzywdzącego wyroku  z połowy XV wieku.              
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I tak wywierając różnego rodzaju naciski na Kościół Katolicki, m.in. poprzez Podkomisję 

Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem jednocześnie, w kontrolowanych przez siebie 

mediach "Cud Eucharystyczny   w Poznaniu" zaczęto określać mianem "Legendy o cudzie       

w Poznaniu", dodając niekiedy takie słowa wspomagające jak "Czarna legenda", czy 

zarzucając jej antysemityzm. Ba, dzisiaj w otrzymanej w kościele na ul. Żydowskiej pięknie  

zresztą wydanej ulotce na temat Cudu - po wnikliwym i uważnym przeczytaniu - trudno 

znaleźć słowo Żyd, czy Żydzi. Używa się określeń świętokradcy, profanatorzy, złoczyńcy, czy 

sprzeciwiający się religii katolickiej. Brakuje tylko określenia "nieznani sprawcy"….       

Cud zapomniany, a raczej już legenda o cudzie. Ale… Czy katolikom, zwłaszcza w Poznaniu 

ktoś  zabrania  walczyć o swoje prawa, o prawdę,  o swoje świętości  ? 

I tyle wstępu.  

Miejsce spotkania i rozpoczęcia wycieczki zostało wyznaczone przed wejściem do kościoła 

Bożego Ciała. Trzeba stwierdzić, że ów orientowany kościół od strony skweru Ryszarda 

Kuklińskiego ( dawniej placu Karmelickiego ) prezentuję się  znacznie okazalej niż  od frontu. 

   

Wymieniając się uwagami, Uczestnicy - w oczekiwaniu na Przewodnika -zgodni byli, że 

wycieczka rozpoczyna się jakby od ostatniego miejsca, związanego z Cudem 

Eucharystycznym. Wnet jednak z takiego błędnego założenia wyprowadził Uczestników 

przybyły przewodnik, pan Tomasz Łuczewski. Wyjaśnił bowiem, że o uznaniu Cudu 

decydowały tylko wydarzenia, które miały w tym, wówczas trzęsawiskowym miejscu. 

Świadkiem unoszących się i potem "powracających" Hostii była bowiem liczna rzesza 

mieszkańców i duchowieństwa z biskupem poznańskim na czele. Nie było natomiast 

świadków kradzieży, już o profanacji Hostii   w piwnicy "świdwickiej" nie mówiąc. Zaraz też 

Przewodnik dał się szybko poznać jako wielki znawca związanych z Cudem zdarzeń, ale            

- wplatając wiele dygresji -  dawał także upust swej wielkiej wiedzy o historii Poznania i jego 

mieszkańcach oraz dziejach tutejszego Kościoła. 
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W 1406 roku król Władysław Jagiełło ufundował w miejsce drewnianej kapliczki gotycki 

kościół i klasztor karmelitów trzewiczkowych, powierzając im pieczę nad jego budową. 

Zakonnikom było tym łatwiej ją realizować, gdyż także - obok ziemi - podarowano przyległy 

las, w który dominowały dębowe drzewa, sięgające dzisiejszej  ulicy Królowej Jadwigi. Mieli 

więc blisko do surowca, gdyż zakłada się, że do wzmocnienia podmokłego gruntu zużyto ok. 

8 tys. dębowych bali. Las ten został skutecznie przetrzebiony w okresie Potopu Szwedzkiego,           

a z czasem ustępował miejsca rozrastającemu się Miastu. Obecnie ten ponad 80 hektarowy…     

Las Dębiński, zwany popularnie "Dębiną" jest godnym zwiedzania użytkiem ekologicznym.      

Kościół uzyskał ostateczną formę budowlaną w latach 1465 - 1470. Charakteryzuje się długim 

i wysokim chórem ( obecnie częściej występuje nazwa prezbiterium ), co jest nietypowym 

rozwiązaniem w architekturze gotyckich budowli sakralnych, podobnie jak liczne korzystanie 

z kamieni. Kościół był ważny osobiście dla króla Władysława Jagiełły, który ślubował przed 

kampanią grunwaldzką, że odbędzie do niego pielgrzymkę, co zrealizował po bitwie i w 1419 

roku, gdy pieszo udał się do niego z Pobiedzisk. Jak zwykle w tego typu gotyckich budowach 

chór od nawy głównej, czyli sacrum od profanum oddziela smukły łuk tęczowy.                          

( w kościołach prawosławnych tę rolę pełni ikonostas ). 

 

Oczywiście, w swej historii kościół był palony, np. za sprawą Branderburczyków (1657 r. ), czy 

częściowo zburzony w 1945 r. Przede wszystkim był on jednak ofiarą wielu powodzi, z uwagi 

na niskie położenie, w dodatku tuż przy Warcie. W 1826 roku rząd pruski skasował klasztor 

Karmelitów Trzewiczkowych, a opuszczony zespół zaczął popadać w ruinę. W 1856 r. kościół 

został przejęty przez Reformatorów, co paradoksalnie, by nie rzec w sposób cudowny 

uratowało go od rozbiórki. Według bowiem zamierzeń i planów pruskich władz,  akurat przez 

teren kościoła miał przebiegać mur obronny, po podjęciu decyzji  o uczynieniu z Poznania 

twierdzy.  Na uwagę zasługuje stojący na środku nawy głównej ołtarzyk z XVII wieku, 

przedstawiający "sąsiadów" z ul. Sukienniczej, usiłujących utopić w studni  Święte Hostie.   

Kto zechce ów ołtarzyk obejrzeć, raczej niech z tą decyzją… nie zwleka. Różne bowiem 

niebawem mogą go losy spotkać… 
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Po zwiedzeniu historycznej Świątyni udajemy się ulicą Garbary do kościoła Najświętszego 

Seca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia oraz Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej przy 

ul. Szewskiej ( róg Dominikańskiej).                

Omijamy pobliski, od wielu lat remontowany Plac Kolegiacki. Ten fakt jest jednak 

wytłumaczalny. Znalezione tu bowiem liczne, ułożone warstwowo  groby oraz odkryto tak 

wiele cennych materiałów, które przekroczyły najśmielsze oczekiwania archeologów.            

Na tym Placu bowiem, kiedy miał miejsce  Cud Eucharystyczny stał już olbrzymi  parafialny 

kościół (fara), wybudowany   w II połowie XIII wieku, czyli Kolegiata św. Marii Magdaleny. 

Warto wiedzieć, że jego wieża, wynosząca wraz z iglicą wysokość blisko 115 metrów była pod 

tym względem na 3. miejscu w Europie.  Dla porównania - całkowita wysokość poznańskiego 

Ratusza wynosi  68 m. Niestety, została całkowicie rozebrana na początku XIX wieku, po  

pożarze Kolegiaty  w czerwcu 1773 r. Niebawem, dopiero po 250. latach ma powstać             

w Poznaniu, w 2023 roku wyższy budynek - "Andersia Silver" o wys. 117,5 metrów.      

Często, niechcąco, stosując tzw. skróty myślowe wprowadza się mylne informacje. Określa 

się bowiem ów kościół na ul. Szewskiej w historycznym kontekście jako Dominikanów              

( obecnie klasztorny kościół jezuicki )  jako najstarszy w Poznaniu. Należy jednak po pierwsze 

rozumieć jako najstarszy zachowany, a po drugie ta uwaga dotyczy Poznania jako miasta, 

lokowanego w 1253 roku. Owszem, na miejscu dzisiejszego kościoła funkcjonowała już osada 

św. Gotarda   z małym drewnianym kościółkiem pod tym samym wezwaniem. Ale to wtedy 

nie był Poznań, a dokładnie miasto Poznań. Podobnie - w tamtym okresie istniały już               

2 kościoły po lewej stronie Warty: pw. św. Wojciecha i pw. św. Marcina, ale  i one znalazły się 

poza murami Miasta, które zaczął wznosić Przemysł I. Ów książę, uznając zapewne, że 

zarówno dla siedziby władcy w dawnym palatium Mieszka I jak i  stołecznej siedziby władz 

kościelnych jest jakby na Ostrowie Tumskim "za mało miejsca", postanowił przenieść swą 

siedzibę na drugi brzeg Warty. Już w 1244 r. sprowadził ze Śródki do lewobrzeżnego 

Poznania dominikanów, przyznając teren osady św. Gotarda. Kościółek szybko rozebrano,     

a ksiądz ( czy księża) "zasilili" parafię i kościół pw. św. Wojciecha, znajdujący się do dziś na 

Wzgórzu o tej samej nazwie.  Przemysł I zdecydował się na dominikanów, gdyż ten Zakon  

zdaje się przywiązywał największą wagę do szerzenia oświaty - na bazie religii i filozofii. 

Zresztą… syn następca - Przemysł II, król Polski sprowadził do Poznania dominikanki w 1282 

roku, dając im teren na rogu dzisiejszej ulicy Wronieckiej i Masztalerskiej ( obecnie kościół 

pw. NMP Wspomożycielki Wiernych, nazywanym też  historycznie Kościołem Katarzynek lub 

- w nawiązaniu do obecnych opiekunów - Kościołem Salezjanów.  I  tyle…. dygresji.  

Zatrzymujemy się przed kościołem jezuickim ( od 1920 roku ) na ul. Szewskiej. Jego budowę, 

oczywiście jako dominikańskiego zakończono ok. 1253 roku, a jego mury - jako korpus 

kościoła - przetrwały praktycznie w niezmienionym kształcie do czasów obecnych. Na uwagę 

zasługuje więc wczesnogotycki, oryginalny portal, datowany na ok. 1250 rok.  Nasze przyjście 

do tego kościoła nie było oczywiście przypadkowe. Z niego to bowiem ukradzione zostały 

Trzy Święte Hostie w dniu 15 sierpnia 1399 r.  Zakłada się, że uczynione to świętokradztwo    

miało miejsce w zakrystii, która po 1500 roku  została rozbudowana  w stylu późnogotyckim 
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jako kaplica Matki Bożej Różańcowej. Piękno tej kaplicy swym nieskazitelnym gotykiem           

( choć tzw. "późnym" )  po prostu urzeka.  

    

    

 

Warto może wspomnieć, że na środku kościoła głównego wmurowana jest płyta, 

informująca, że w tym miejscu w 1938 roku stała trumna  z relikwiami św. Andrzeja Boboli, 

które po jego kanonizacji przenoszono z Rzymu do Warszawy. Warto też zapamiętać, że 

Andrzej Bobola, który z rąk kozaków Chmielnickiego został w niezwykle okrutny sposób 

zamęczony w 1657 roku jest autorem tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, 

odczytanego dnia 1.06.1656 r. w tamtejszej Katedrze Wniebowzięcia NMP. Wtedy właśnie 

Król oddał Polskę  pod całkowitą opiekę Matki Bożej, którą nazwał Królową Korony Polskiej. 

Różne uwarunkowania historyczne sprawiły, że dzisiaj prawie się nie pamięta, iż w tamtym 

czasie miały miejsce dwa równolegle "potopy" : szwedzki i rosyjski. Należy więc czerpać 

choćby z tego nieszczęścia pozytywny wniosek. Polska - mając taką Opiekę - zawsze 

ostatecznie szczęśliwie wychodzi z każdej opresji….  
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Ostatnim punktem wycieczki jest zwany Golgotą Poznania, pobliski rektoralny kościół 

Najświętszej Krwi Pana Jezusa, posiadający jednocześnie status Sanktuarium Pańskiego. 

Znajduje się on na rogu ulic Żydowskiej i Karmelickiej. Budowę jego ostatecznie zakończono 

w 1704 roku, po  kilkudziesięcioletnich staraniach ze strony karmelitów trzewiczkowych. 

Kościół był we władaniu tego zakonu do 1843 roku, kiedy stąd usunęli ich  Prusacy, po kasacji 

zakonu w 1826 roku.  Przedtem jednak został on gruntownie, zwłaszcza wewnątrz  

przebudowany i zaadoptowany pod kątem potrzeb świątyni. Bowiem powstał  niejako na 

bazie podupadającej i cieszącej się złą sławą  kamienicy Świdwów - Szamotulskich.                 

To bowiem w jej podziemiach w 1399 roku Żydzi mieli sprofanować wykradzione Hostie.  

Turysta, zmierzający pilnie w kierunku Starego Rynku, w dodatku spragniony piwem, może 

tego kościoła, dokładnie ulokowanego w ciągu średniowiecznych kamienic wcale nie 

zauważyć. A szkoda. Abstrahując od Cudu Trzech Hostii,  wnętrze tego kościoła urzeka 

przepięknym, wyrafinowanym barokiem. Istnym arcydziełem gatunku jest ołtarz główny oraz 

polichromie Adama Swacha, przedstawiające historię Hostii. 

    

Fasada kościoła ozdobiona została barokowym szczytem oraz portalem wejściowym. 

Widoczne są na niej relikty gotyckich wnęk okiennych i portali odkryte podczas odnawiania 

elewacji w 1977 roku. Z pierwotnej, średniowiecznej kamienicy Świdwów pozostały 

zewnętrzne mury, w które wkomponowano figurę Najświętszej Marii Panny.  Pod kościołem 

odkryto zasypaną studnię, z której do dziś wierni czerpią wodę, wierząc w jej moc 

uzdrawiającą.  Jednak głównym turystycznie powodem odwiedzania tej świątyni jest tzw. 

kościół dolny z bogato ozdobionym sztukateriami sklepieniem oraz właśnie ową studnią,       

w której Żydzi mieli pozbyć niedających się zatopić Hostii.  
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W maju 2005 r. arcybiskup metropolita poznański polecił usunąć z kościoła zabytkową 

tablicę z początku XX w.  i następnie przenieść do Muzeum Archidiecezjalnego. Oto jej treść :  

"Boże, jak za taką łaskę krzywdę nagrodzimy ?                    

Twoją, gdy ciężką mękę w Poznaniu widzimy.             

Ty sam Boże, jakoś jest zawsze sprawiedliwy,              

Ty wyniszcz aż do szczętu ten naród złośliwy". 

Powodem usunięcia tablicy była jej ponoć antyżydowska treść, choć nie jest z nazwy nikt 

wymieniony. Ale jeśli nawet…. Należałoby chyba sprytniej wybrnąć  w następstwie różnych 

nacisków motywując, że przedmiotowa treść jest raczej  niegodna postawy… katolickiej. Jak 

bowiem w Domu Bożym wierni i poddani mogą się domagać od jego Gospodarza, który jest 

Dobrem i Miłością, by kogokolwiek…. wyniszczył. 

Trudno jest jednak oprzeć się przykremu wrażeniu, że ma się w Poznaniu do czynienia              

- w miejsce tajemnicy Cudu Eucharystycznego -  z nową tajemnicą. Tajemnicą… poliszynela. 

To wrażenie zakłóca wielkie przeżycie religijne, jakie musi wywołać właśnie taka wycieczka. 

To smutne… 

 

 

Jacek Zalewski  

Poznań, dnia  23.10.021 r. 

 


