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Parafi a pw. Imienia Maryi ul. Santocka

Krzyż misyjny znajdujący się przy kościele jest drugim z kolei świątkiem 
upamiętniającym Misje św. Pierwszy wykonany z sosny, został postawiony 
w 1959 r. W związku z naturalnym zniszczeniem, zdecydowano się postawić 
nowy, mahoniowy obiekt, który uskokowo rozszerza się ku dołowi. Na jego 
ramionach i szczycie znajduje się ochronne opierzenie. Krzyż stoi na specjalnie 
przygotowanym w tym celu miejscu – podstawa umieszczona jest w betono-
wym otworze, u szczytu głazów, a na największym z nich można odnaleźć 
wyryty napis: W KRZYŻU // ZBAWIENIE. Na świątku znajdują się cztery 
tabliczki upamiętniające odbyte Misje św.:
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1. 14.II – 22.II // 1959 // 1934 2551 1959,
2. 15.IX – 23.IX // 1984 // 1934 5052 1984 // Księża Zmartwychwstańcy,

3. MISJE PARAFIALNE // Z okazji 60 – lecia // PARAFII //
03.09. – 11.09.1994 r. // Księża Zmartwychwstańcy,

4. MISJE ŚWIĘTE // ROKU JUBILEUSZOWEGO // 2000 //
13.03. – 19.03.1999 r. // KSIĘŻA ZMARTWYCHWSTAŃCY.

Przy kościele można także 
zobaczyć fi gurę Matki Bożej Nie-
pokalanie Poczętej. Pierwotna, 
wykonana z gipsu, została zabra-
na do parafi i w Krępsku, a obecna 
zrobiona z tworzywa sztucznego 
znajduje się na głazach okolonych 
bluszczem53. Ukazuje postać Matki 
Bożej w marszczonej sukni, z pasem 
w talii zawiązanym w kokardę oraz 
marszczonymi szatami. Maryja stoi 
na kuli ziemskiej, stopami przytrzy-
mując węża. Całość okala bluszcz,

a u podstawy rzeźby ustawione są sztuczne kwiaty, wrzosy i znicze.

51 Cyfra 25 jest otoczona ornamentem roślinnym.
52 Cyfra 50 jest otoczona ornamentem roślinnym.
53 Rozmowa z ks. prob. Mariuszem Mazurem (listopad 2018 r.).
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Na parkingu przykościelnym znajduje się jeszcze jedna fi gura, przedsta-
wiająca chrzest Chrystusa w Jordanie. Niestety brakuje informacji odnośnie 
tego, kto i kiedy ją wykonał.

Na terenie parafi i  znajduje się kil-
ka przydrożnych fi g urek i krzyży. Jed-
nym z dwóch najstarszych obiektów jest 
fi g ura Chrystusa Króla, znajdująca 
się przy ul. Santockiej. 9 października
1937 r. Wydział Komunikacyjno-
Budowlany wydał zgodę na jej postawie-
nie. Pomnik miał znajdować się na ziemi 
Stanisława Piechockiego, który podaro-
wał grunt, specjalnie na ten cel54. Figurę 
ustawiono na pamiątkę Międzynarodo-
wego Kongresu Chrystusowego, który 
odbył się w czerwcu 1937 r. w Poznaniu.
W 1943 r. został zniszczony przez 
Niemców. 1 czerwca 1946 r. na tym sa-
mym cokole postawiono nową fi g urę Najświętszego Serca Jezusowego, której 
fundatorem by chór kościelny55. Na tablicy upamiętniającej znajduje się napis:

NA PAMIĄTKĘ
//KONGRESU CHRYSTUSA KRÓLA //

W POZNANIU W 1937 R. WDZIĘCZNI PARAFIANIE.

54 Kalendarium historyczne Krzyżownik-Smochowic-Sytkowa 1388-2015, Poznań 2015, s. 35.
55 Rozmowa z ks. prob. Mariuszem Mazurem (listopad 2018 r.).
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Niegdyś gromadziły się przy fi gurze dzieci mające przystąpić do komu-
nii, obecnie zatrzymuje się przy niej Procesja Eucharystyczna. W jej otoczeniu 
można znaleźć kwiaty i znicze.

Drugi monument ma charakter fi gury prywatnej i znajduje się na terenie 
posesji przy ul. Dąbrowskiego 439. Jest to biały pomnik Najświętszego Serca 
Jezusowego, z pomalowanym na czerwono sercem, ustawiony na pomalowa-
nym na beżowo cokole, na specjalnie przygotowanym do tego opłytkowanym, 
podwyższonym gruncie. Świątek wystawili dziadkowie obecnego właściciela 
domu w podziękowaniu za ocalenie przed wypadkiem56. Tabliczka informuje 
o nazwisku fundatorów i dacie postawienia pomnika:

Fundowali // Józef i Agnieszka // Przybyłowie // Roku 1923.

Przed wojną przychodzono tu z procesją z okazji Dni Krzyżowych. Pod-
czas okupacji Niemcy zrzucili fi gurę z cokołu, a po wojnie odrestaurował ją 
kamieniarz Zieliński.

U zbiegu ul. Beskidzkiej i Biskupińskiej stoi wysoki, drewniany krzyż, 
który postawił w 1947 r. prof. Józef Kostrzewski wraz z żoną Jadwigą, jako po-
dziękowanie za przeżycie II wojny światowej. W latach 50. partyjni aktywiści 
uniwersyteccy wypominali profesorowi ów świątek i sugerowali, że powinien 

56 Rozmowa z anonimowym właścicielem domu (styczeń 2019 r.) uzupełniona o artykuł
K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 193.
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go usunąć, jednak Kostrzewski nie uczynił tego57. W dolnej części, tuż nad 
uskokiem, krzyż obwiązany jest tasiemką. Na tej wysokości można także 
dostrzec wyryty rok ustawienia krzyża. Tuż przed nim stoją kwiaty i znicze, 
a cały teren jest otoczony ceglastym murkiem. Jest regularnie przyozdabiany 
przez okolicznych mieszkańców z okazji świąt religijnych.

Kolejnym prywatnym świątkiem jest kapliczka Matki Bożej Różańco-
wej znajdująca się przy posesji na ul. Beskidzkiej 6. Historia zaczęła się w mo-
mencie, gdy fundatorka była małym dzieckiem. W 1946 r. jej ojciec wyorał 
z pola przedmiot oblepiony błotem. Po oczyszczeniu okazało się, że jest to 
fi gura Matki Bożej. Przez wiele lat świątek był ustawiony w pokoju. Z cza-
sem mieszkańcy domu zaczęli wystawiać fi gurę jako ołtarz w oktawie Bożego 
Ciała. Pewnej nocy pani Irena doznała objawienia, podczas którego Matka 
Boża powiedziała: „Chcę być przypomnieniem dla wielu! Chcę być widoczna!” 
Wskutek tego wraz z mężem postanowiła w 1996 r. wybudować kapliczkę58. 
Figura przedstawia postać Matki Bożej odzianej w szarą suknię, z błękitnym 
pasem przewiązanym w talii i obfi tym płaszczu, zwieńczonym złotą lamówką 
i zapiętym na piersi. Ręce ma złożone do modlitwy, a przez nie przewieszone 
różańce. Na ścianie tympanonu znajduje się odręczny, czarny napis:

57 A. Prinke, Mekka Archeologów. Willa profesora Józefa Kostrzewskiego w Strzeszynku, „Kronika 
Miasta Poznania” 2013, nr 3, s. 199-200.
58 Rozmowa z p. Ireną Strzelecką (kwiecień 2019 r.).
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2. IV.2005 // ODSZEDŁ // DO NIEBA NASZ //
OJCIeC ŚW. //POLAK JAN PAWEŁ II // TOTUUS TUUS MARIO.

Kapliczka cieszy się zainteresowaniem okolicznych mieszkańców, a fun-
datorka chciałaby, aby świątek był znany wszystkim Poznaniakom.

Przy ul. Kociewskiej, na fragmencie prywatnej działki, usytuowanej przy 
drodze na cmentarz stoi fi gura Jezusa 
Frasobliwego. Ufundowali ją państwo 
Laudańscy i Najewscy. Fundatorzy 
chcieli stworzyć dodatkowe miejsce, 
przy którym można się zatrzymać i po-
modlić59. Rzeźbę wykonał zaprzyjaźnio-
ny kamieniarz rodziny. 26 lipca 2008 r. 
została poświęcona przez ks. Czesława 
Kaszubowskiego. W związku ze znisz-
czeniem przez wandali, rzeźbę odre-
staurowano i poświęcono powtórnie. 
Ukazuje ona postać Chrystusa podpie-
rającego twarz o rękę wspartą o prawe

59 Rozmowa z ks. prob. Mariuszem Mazurem, przekazującym informacje od fundatorów (listo-
pad 2018 r.).
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kolano. Cokół wykonano z różowego kamienia, a fi gurę z betonu. Całość ota-
cza bujna roślinność.

Na elewacji domu przy
ul. Łupowskiej 5 znajduje się bia-
ła, żywiczna płaskorzeźba Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem ufun-
dowana w 2015 r. przez jego 
właścicieli - rodzinę Bentkow-
skich. Medalion wzorowany jest 
na płaskorzeźbie Benedetto da 
Maiano i został sprowadzony ze 
Stanów Zjednoczonych. Płasko-
rzeźba ukazuje postać Matki Bo-
żej odzianej w marszczoną suknię, 

tulącą nagie Dzieciątko przykryte szatami. Głowy otoczone są nimbami. Wo-
kół obu postaci można zauważyć pas zdobień przedstawiający anioły. Świątek 
poświęcił zaprzyjaźniony ksiądz60.

We wnęce domu znajdującego się przy ul. Słupskiej umieszczono gipso-
wą fi gurę Matki Bożej Rożańcowej. Trudno ustalić datę ustawienia świątka, 
wiadomo jednak, że poprzednia rzeźba zbiła się i wymieniono ją w latach 60.61 
Matka Boża ukazana jest w sukni i długim, marszczonym płaszczu. Prawą rękę,
w której trzyma różaniec, unosi na wysokości piersi.

60 Rozmowa z p. Sylwią Bentkowską (grudzień 2018 r.).
61 Rozmowa z p. Sławomirem Przewoźnym (kwiecień 2019 r.).
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Na ul. Międzychodzkiej 18 w ogro-
dzie przy prywatnej posesji stoi rzeźbiona 
w drewnie lipowym kapliczka Chrystu-
sa Frasobliwego autorstwa Mariana Szali. 
Ustawiła ją Hanna Łukomska w 2001 r.62, 
a poświęcił ówczesny ks. prob. Czesław Ka-
szubowski. Świątek cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców. 

Warto także wspomnieć o nieistnieją-
cej już przydrożnej architekturze sakralnej. 
Podczas wojny  zniszczono fi gurę Boskiej 
Męki, która znajdowała się niegdyś przy ul. 
Słupskiej 95. Zatrzymywały się przy niej 
kondukty żałobne, zmierzające w stronę 
cmentarza kierskiego63. Ów moment ozna-
czał pożegnanie zmarłego z mieszkańcami. 
Nie istnieje już także grota Matki Bożej stojąca na placu przykościelnym, którą 
w 1967 r. poświęcił abp. Antoni Baraniak. Było to miejsce kultu maryjne-
go, które zostało usunięte z powodu budowy dzwonnicy64. Spośród innych 
obiektów, po których zostało jedynie wspomnienie, należy wymienić drew-
niany krzyż, który na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych stał u zbiegu
ul. Gorajskiej i Prusimskiej. Został on rozebrany podczas poszerzania ul. Dą-
browskiego w latach 70. ubiegłego wieku65.

Parafi a pw. Maryi Królowej ul. Wierzbięcice

W 2009 r. przed kościołem stanął pomnik Michała Archanioła wy-
konany z brązu. Indywidualne zamówienie parafi i zrealizowano w pracowni 
rzeźbiarsko-odlewniczej Ferdynanda Sztufl essera w południowym Tyrolu we 
Włoszech. Cokół zaprojektował Michał Ankiersztajn. Pomnik poświęcił 3 paź-
dziernika 2009 r. ks. bp. Zdzisław Fortuniak66. Odbywają się przy nim krótkie 
nabożeństwa.  Postać patrona ukazana jest w tunice i długich szatach spiętych 
na piersi. W prawej ręce trzyma rękojeść miecza, skierowanego ostrzem ku gło-
wie smoka, zaś w lewej tarczę z inskrypcją: Quis ut Deus. Na piaskowcowym 
cokole znajduje się napis: 

62 Rozmowa z p. Ewą Łukomską (marzec 2019 r.).
63 Kalendarium historyczne Krzyżownik-Smochowic-Sytkowa 1388-2015, Poznań 2015, s. 101.
64 Wg Kroniki Parafi i pw. Imienia Maryi.
65 Kalendarium historyczne Krzyżownik-Smochowic-Sytkowa 1388-2015, Poznań 2015, s. 101.
66 Rozmowa z ks. prob. Marcinem Węcławskim (luty 2019 r.).



Mała architektura sakralna

84

kolano. Cokół wykonano z różowego kamienia, a fi gurę z betonu. Całość ota-
cza bujna roślinność.

Na elewacji domu przy
ul. Łupowskiej 5 znajduje się bia-
ła, żywiczna płaskorzeźba Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem ufun-
dowana w 2015 r. przez jego 
właścicieli - rodzinę Bentkow-
skich. Medalion wzorowany jest 
na płaskorzeźbie Benedetto da 
Maiano i został sprowadzony ze 
Stanów Zjednoczonych. Płasko-
rzeźba ukazuje postać Matki Bo-
żej odzianej w marszczoną suknię, 

tulącą nagie Dzieciątko przykryte szatami. Głowy otoczone są nimbami. Wo-
kół obu postaci można zauważyć pas zdobień przedstawiający anioły. Świątek 
poświęcił zaprzyjaźniony ksiądz60.

We wnęce domu znajdującego się przy ul. Słupskiej umieszczono gipso-
wą fi gurę Matki Bożej Rożańcowej. Trudno ustalić datę ustawienia świątka, 
wiadomo jednak, że poprzednia rzeźba zbiła się i wymieniono ją w latach 60.61 
Matka Boża ukazana jest w sukni i długim, marszczonym płaszczu. Prawą rękę,
w której trzyma różaniec, unosi na wysokości piersi.

60 Rozmowa z p. Sylwią Bentkowską (grudzień 2018 r.).
61 Rozmowa z p. Sławomirem Przewoźnym (kwiecień 2019 r.).

Mała architektura sakralna

85

Na ul. Międzychodzkiej 18 w ogro-
dzie przy prywatnej posesji stoi rzeźbiona 
w drewnie lipowym kapliczka Chrystu-
sa Frasobliwego autorstwa Mariana Szali. 
Ustawiła ją Hanna Łukomska w 2001 r.62, 
a poświęcił ówczesny ks. prob. Czesław Ka-
szubowski. Świątek cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców. 

Warto także wspomnieć o nieistnieją-
cej już przydrożnej architekturze sakralnej. 
Podczas wojny  zniszczono fi gurę Boskiej 
Męki, która znajdowała się niegdyś przy ul. 
Słupskiej 95. Zatrzymywały się przy niej 
kondukty żałobne, zmierzające w stronę 
cmentarza kierskiego63. Ów moment ozna-
czał pożegnanie zmarłego z mieszkańcami. 
Nie istnieje już także grota Matki Bożej stojąca na placu przykościelnym, którą 
w 1967 r. poświęcił abp. Antoni Baraniak. Było to miejsce kultu maryjne-
go, które zostało usunięte z powodu budowy dzwonnicy64. Spośród innych 
obiektów, po których zostało jedynie wspomnienie, należy wymienić drew-
niany krzyż, który na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych stał u zbiegu
ul. Gorajskiej i Prusimskiej. Został on rozebrany podczas poszerzania ul. Dą-
browskiego w latach 70. ubiegłego wieku65.

Parafi a pw. Maryi Królowej ul. Wierzbięcice

W 2009 r. przed kościołem stanął pomnik Michała Archanioła wy-
konany z brązu. Indywidualne zamówienie parafi i zrealizowano w pracowni 
rzeźbiarsko-odlewniczej Ferdynanda Sztufl essera w południowym Tyrolu we 
Włoszech. Cokół zaprojektował Michał Ankiersztajn. Pomnik poświęcił 3 paź-
dziernika 2009 r. ks. bp. Zdzisław Fortuniak66. Odbywają się przy nim krótkie 
nabożeństwa.  Postać patrona ukazana jest w tunice i długich szatach spiętych 
na piersi. W prawej ręce trzyma rękojeść miecza, skierowanego ostrzem ku gło-
wie smoka, zaś w lewej tarczę z inskrypcją: Quis ut Deus. Na piaskowcowym 
cokole znajduje się napis: 

62 Rozmowa z p. Ewą Łukomską (marzec 2019 r.).
63 Kalendarium historyczne Krzyżownik-Smochowic-Sytkowa 1388-2015, Poznań 2015, s. 101.
64 Wg Kroniki Parafi i pw. Imienia Maryi.
65 Kalendarium historyczne Krzyżownik-Smochowic-Sytkowa 1388-2015, Poznań 2015, s. 101.
66 Rozmowa z ks. prob. Marcinem Węcławskim (luty 2019 r.).
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ŚWIĘTY // MICHALE // ARCHANIELE //
BROŃ NAS W WALCE Z SZATANEM // MÓDL SIĘ ZA NAMI //

A. D. MMIX.

W niszy kamienicy stojącej na ul. Górna Wilda 95, wybudowanej
w 1913 r. dla bamberskiego kupca Johanessa Genslera, umieszczono fi gurę św. 
Walentego, patrona zakochanych, chorych umysłowo i epileptyków. Postać 
Walentego ukazana jest w stroju biskupim. W lewej dłoni trzyma rękojeść 
miecza, zwróconego ostrzem do dołu, prawą dłoń wznosi w geście błogosła-
wieństwa. Na podstawie słabo widoczny napis: ŚW. WALENTY.
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Kamienica znajdująca się na rogu ul. Przemysłowej i Sikorskiego zosta-
ła wybudowana ok. 1890 r. Tuż przy niej stoi kapliczka, która jest starsza 
od budynku. Fundatorem była bamberska rodzina Handschuh (spolszczona 
na Hanczuk)67. W okresie przedwojennym kapliczce patronowała fi gura św. 
Wawrzyńca, została jednak zniszczona przez Niemców podczas okupacji. Po 
wyzwoleniu wstawiono gipsową fi gurę Serca Jezusowego. Jego postać ubrana 
jest w białe szaty i beżowo-czerwony płaszcz. Na piersi widoczne jest czer-
wone serce w złotej glorii. Kapliczka jest murowana, otynkowana i pokryta 
poziomym rowkowaniem oraz zwieńczona namiotowym, blaszanym daszkiem, 
z żelaznym krucyfi ksem o gwieździstych ramionach. Pod wnęką znajduje się 
miejsce na kwietnik. Całość jest otoczona żeliwnym ogrodzeniem z furtką. Na 
przełomie 2018/2019 r. kapliczka została wyremontowana, a fi gura odnowio-
na przez Klinikę Pro-Life68.

67 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 10640; zob. także J. J. Sobczak, op. cit., s. 52;
K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 183.
68 Rozmowa z ks. prob. Marcinem Węcławskim (luty 2019 r.).



Mała architektura sakralna

86

ŚWIĘTY // MICHALE // ARCHANIELE //
BROŃ NAS W WALCE Z SZATANEM // MÓDL SIĘ ZA NAMI //

A. D. MMIX.

W niszy kamienicy stojącej na ul. Górna Wilda 95, wybudowanej
w 1913 r. dla bamberskiego kupca Johanessa Genslera, umieszczono fi gurę św. 
Walentego, patrona zakochanych, chorych umysłowo i epileptyków. Postać 
Walentego ukazana jest w stroju biskupim. W lewej dłoni trzyma rękojeść 
miecza, zwróconego ostrzem do dołu, prawą dłoń wznosi w geście błogosła-
wieństwa. Na podstawie słabo widoczny napis: ŚW. WALENTY.

Mała architektura sakralna

87

Kamienica znajdująca się na rogu ul. Przemysłowej i Sikorskiego zosta-
ła wybudowana ok. 1890 r. Tuż przy niej stoi kapliczka, która jest starsza 
od budynku. Fundatorem była bamberska rodzina Handschuh (spolszczona 
na Hanczuk)67. W okresie przedwojennym kapliczce patronowała fi gura św. 
Wawrzyńca, została jednak zniszczona przez Niemców podczas okupacji. Po 
wyzwoleniu wstawiono gipsową fi gurę Serca Jezusowego. Jego postać ubrana 
jest w białe szaty i beżowo-czerwony płaszcz. Na piersi widoczne jest czer-
wone serce w złotej glorii. Kapliczka jest murowana, otynkowana i pokryta 
poziomym rowkowaniem oraz zwieńczona namiotowym, blaszanym daszkiem, 
z żelaznym krucyfi ksem o gwieździstych ramionach. Pod wnęką znajduje się 
miejsce na kwietnik. Całość jest otoczona żeliwnym ogrodzeniem z furtką. Na 
przełomie 2018/2019 r. kapliczka została wyremontowana, a fi gura odnowio-
na przez Klinikę Pro-Life68.

67 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 10640; zob. także J. J. Sobczak, op. cit., s. 52;
K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 183.
68 Rozmowa z ks. prob. Marcinem Węcławskim (luty 2019 r.).



Mała architektura sakralna

88

Willę na ul. Różanej 13 
wybudowano w 1903 r. dla 
Michała Bajerleina, bogatego 
kupca pochodzenia bamber-
skigo, aktywnie włączającego 
się w życie społeczne Wildy. 
Jego rodzina zbudowała wiele 
eleganckich kamienic69. Budy-
nek ma bogato zdobioną fasa-
dę, starannie zaprojektowaną
i podkreśloną przez balkony z misternie kutą 
balustradą. Elewacja willi jest otynkowana 
na ciepłą, żółtą barwę. Akcentem przykuwa-
jącym uwagę jest tzw. aediculi, czyli kaplica
z masywną kolumną jońską na której znajduje 
się przepiękna drewniana fi gura św. Michała 
Archanioła w zbroi, który zabija smoka włócz-
nią. Figura pochodzi z Francji, a wykonano ją 
w 1900 r.70 Święty Michał był patronem właści-
ciela kamienicy.

Poniżej fi gury, znajduje się wkompono-
wana w trzon kolumny, ikona Matki Boskiej 
Częstochowskiej.

Pod rzeźbę podporządkowano pozostałe 
historyzujące elementy wystroju. Jak napisał 
historyk sztuki Marcin Libicki: 

(…) ten budynek powinien być przykładem dla dzisiejszych 
adeptów architektury i urbanistyki co znaczy właściwe umieszczenie 
właściwego obiektu dla urody całego otoczenia71.

Na elewacji domu przy ul. Roboczej 17 znajduje się płaskorzeźba Matki 
Bożej z Dzieciątkiem dłuta Romualda Łuczko. Inicjatorami i fundatorami 
obiektu byli Prezes i Dyrektor Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego Wojciech Gaczek i Piotr Szlingiert. Postać Matki Bożej ukazana jest z 
półprofi lu w błękitnej szacie. W rękach trzyma błogosławiące Dzieciątko. Gło-
wy obu postaci otoczone są złocistymi nimbami. Nad wizerunkiem widoczna

69 M. Libicki, Poznań Przewodnik, Poznań 1997, s. 232.
70 Maryjna Wspólnota, październik 1999, nr 10 (59), s.1.
71 M. Libicki, op. cit., s. 232.
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jest data fundacji: XXIV, a pod nim napis: AVE MARIA. Płaskorzeźbę poświęcił
29 kwietnia 2004 r. ks. bp. Grzegorz Balcerek72.

W przeszłości na tych terenach stała zabytkowa fi gura Bożej Męki, jed-
nak usunęli ją Niemcy w 1940 r.73 

Parafi a pw. Matki Boskiej Bolesnej ul. Głogowska

Wchodząc na teren kościoła, pierwszym co rzuca się w oczy, jest mu-
rowane ogrodzenie zwieńczone piaskowcowymi fi gurami śś. Piotra i Pawła. 
Całość powstała po zakończeniu budowy plebanii w 1903 r.74 Obie postacie 
ukazane są frontalnie, odziane w obszerne szaty. Św. Piotr prawą ręką przyci-
ska do piersi dwa klucze, w lewej trzyma księgę. Św. Paweł dzierży w lewej ręce 
rękojeść miecza skierowanego ostrzem do dołu, a prawą ma położoną na piersi.

72 Rozmowa z ks. prob. Marcinem Węcławskim (luty 2019 r.).
73 Raport o stratach wojennych Poznania 1939-1945, red. A. Sakson, A. Skarzyński, Poznań 2008, 
s. 116.
74 B. Krzyślak, Z. Kurzawa, Kościół Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu, Poznań 2013, s. 30.
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Tuż za murem znajduje się krzyż misyjny75 z tabliczką na trzonie upa-
miętniającą ostatnie Misje św.: 

MISJE // PARAFIALNE // 20 – 28 LUTEGO 2010 r. //
OO. OBLACI,

a w narożu stoi fi gura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej ustawiona na 
wysokim cokole, pochodząca z pierwszych lat działalności kościoła. Postać 
Maryi ukazana jest w długiej, przykrywającej stopy sukni, pasie przewiązanym
w talii oraz obszernym płaszczu. Matka Boska stoi na kuli ziemskiej, przy-
trzymując stopą węża. Latem 2019 r. fi gurę wraz z cokołem i podstawą 
odmalowano.

Kamienną grotę Matki Boskiej z Lourdes postawił w 1928 r. ówczesny 
ks. prob. Józef Gorgolewski. Grotę wykonał warsztat rzeźbiarski J. Bieńkowski 
i Synowie76. Wśród zachowanej dokumentacji można znaleźć kosztorys pocho-
dzący z 5 października 1928 r.: 

75 Krzyż stał niegdyś na tle kościoła, z czasem został przeniesiony.
76 Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej AAP), sygn. PA 334/170.
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Grota o wymiarach: wys. 5.5 m, dł. 8 m i 3 m. gł. według podanego 
rysunku, wykonana z kamienia skalnego, osadzona na żelazo-beton 
z fundamentem i instalacją elektryczną. Wewnątrz z kamienia 
sztucznego obrabiane: ołtarz, ambona, świecznik, posadzka, zamknięte 
balustradą. W grocie figura M.B. wysokość 2 m z obok klęczącą 
Bernadettą z kamienia sztucznego, malowane. Cena za całość w sumie 
zł = 11.750. (Figura M.B. z marmuru kararyjskiego zł = 4500)77.

Poświęcenie miało miejsce w 1929 r. W tym samym roku w boczną ścia-
nę wmurowano ozdobną piaskowcową tablicę upamiętniającą dziesięciolecie 
powstania wielkopolskiego. Pośrodku znajduje się wizerunek orła trzymające-
go w szponach, zawieszony między datami 1919 i 1929, krzyż Rady Ludowej 
Miasta Poznania. Dodatkowo znajduje się inskrypcja:

W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ // POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO // 
ZA KS. PROB. J. GORGOLEWSKIEGO // 

TOW. UCZESTNIKÓW POWSTANIA WKP // 
– ŁAZARZ – GÓRCZYN –.

W związku z tym, że pierwotne ustawienie nie odpowiadało magistrato-
wi78, parafia otrzymała nakaz usunięcia groty, ponieważ na ścianie kamienicy 
pojawiło się zmurszenie i kruszył się tynk79. Grotę wybudowano zatem w no-
wym miejscu. W jej zagłębieniu ustawiono dwie figury wykonane ze sztucz-
nego kamienia: Matki Boskiej i Bernadetty. W 1945 r. umieszczono drugą 
wapienną tablicę pamiątkową z nazwiskami członków Związku Powstańców 
Wielkopolskich koła Łazarz-Górczyn. Znajduje się na niej 7 nazwisk osób po-
ległych w latach 1918/1919 i 14 nazwisk osób, które zginęły w więzieniach 
i obozach hitlerowskich. W 1985 r. wstawiono trzecią granitową tablicę upa-
miętniającą generała brygady Stanisława Taczaka i generała broni Józefa Dow-
bora Muśnickiego. Ufundowali ją członkowie poznańskiej korporacji akade-
mickiej Lechia. W górze tablicy znajduje się inskrypcja: 

Późnym wiekom // na przykład // żyć będą w pamięci.

Obok napisu znajduje się orzeł z wieży poznańskiego ratusza, a pod nim 
odznaka pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich. Fundatorem tablicy był C.H. 
Radomski, a projekt wykonał Jerzy Sobczak.

Ostatnia renowacja groty miała miejsce w 2005 r. W przeszłości święcono 
przy niej pokarmy, a obecnie odbywają się przy niej uroczystości upamiętnia-
jące rocznice powstania.

77 AAP, sygn. PA 334/189.
78 Grotę ustawiono przy ścianie kamienicy (wówczas ul. Marszałka Focha 95).
79 AAP, sygn. PA 334/169.
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77 AAP, sygn. PA 334/189.
78 Grotę ustawiono przy ścianie kamienicy (wówczas ul. Marszałka Focha 95).
79 AAP, sygn. PA 334/169.
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W pierwotnym miejscu, w którym stała niegdyś grota, postawiono
w 2005 r. odlany w brązie pomnik bł. Jerzego Popiełuszki, wykonany wg pro-
jektu Wiesława Koronowskiego. Zanim jednak do tego doszło postawiono 
metalowy krzyż, który upamiętniał męczeńską śmierć ks. Popiełuszki. Modlo-
no się przy nim o wyniesienie go na ołtarze. Po ustawieniu rzeźby krzyż prze-
niesiono na cmentarz górczyński, gdzie stoi do dnia dzisiejszego.

Na terenie parafi i przy ul. Kolejowej znajduje się fi gura św. Katarzyny. 
Tablica znajdująca się u jej stóp głosi:

ŚW. KATARZYNO // PATRONKO KOLEJARZY // WSTAWIAJ SIĘ
ZA NAMI // PKP CARGO // LOGISTICS // W DZIESIĘCIOLECIE PKP 

CARGO S.A. // PRACOWNICY //WIELKOPOLSKIEGO ZAKŁADU SPÓŁKI
// POZNAŃ, 25 LISTOPADA 2011 R.

Ukoronowana święta jest ukazana w długiej dopasowanej sukni. W le-
wej, zgiętej ręce trzyma palmę męczeńską, w prawej miecz skierowany ostrzem 
ku dołowi. Figurę umiejscowiono na torach kolejowych, pomiędzy kołami 
lokomotywy.

Spośród nieistniejącej już małej architektury sakralnej warto wymienić
i upamiętnić kilka obiektów. O pierwszym głosi dobrze zachowany krótki rę-
kopis jednej z parafi anek Agnieszki Wiałeckiej, znajdujący się w zbiorze Archi-
wum Archidiecezjalnego w Poznaniu, pochodzący z 1916 r.:

(…) uprzejmie donoszę co wiem o fi gurce Pana Jezusa Miłosiernego, 
czyli Bożomęki, gdyż wątpię, czy znajdzie się ktoś co by sobie jej 
fundatora przypomniał; fi gura ta stała tu od niepamiętnych lat. 
Urodziłam się w sąsiedztwie 1859 roku a już fi gura nową nie była, na 
co wskazywały stare drzewa rosnące obok, jak wysokie akacje i inne 
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krzewy. Magistrat kupił przed laty Górczyński grunt, który się ciągnął 
aż do ulicy Baarta, założył ogród, a fi gura w zagajeniu pozostała i była 
własnością gminy. Przed mniej więcej 30 laty, wicher strącił obydwa 
fi lary fi gurę podpierające i w ten czas pewien gospodarz z Górczyna, 
być może że Bajerlein – kazał szybę wprawić, żeby przynajmniej fi gurę 
sama od zniszczenia zachować80.

Na ul. Głogowskiej stał krzyż, który wzniósł Johann Bajerlein
w 1899 r. Świątek został zniszczony przez wiatr pod koniec 1915 r. Nie do końca 
znane są jego dalsze losy, wiadomo że nie można było ustawić nowego obiektu
w starym miejscu i jako nowe miejsce usytuowania proponowano Świę-
ty Łazarz. Z zachowanej dokumentacji wynika także, że przy ul. Łazarskiej 
41 stał inny krzyż przydrożny. W 1928 r. w związku z rozszerzaniem ulicy 
przeniesiono go, uzupełniając przy okazji uszkodzony parkan. Wystosowano 
także prośbę o odnowienie zaniedbanego krzyża stojącego przy ul. Bosej81 
i ogłoszono składkę na jego renowację. Ofiarę zbierały Opiekunki Żywego 
Różańca Matek na Górczynie. 

U zbiegu ul. Głogowskiej i Gąsiorowskich, przy bramie wjazdowej do 
sołtysówki Adama Jeske, stała kapliczka pochodząca z XIX w., a patronował 
jej św. Antoni Padewski. Została zniszczona podczas II wojny światowej82.

80 AAP, sygn. PA 334/189.
81 Tamże. 
82 J. J. Sobczak, op. cit., s. 58.
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80 AAP, sygn. PA 334/189.
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82 J. J. Sobczak, op. cit., s. 58.
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Ostatnim obiektem przydrożnym, który należy upamiętnić, była kaplicz-
ka Matki Bożej. Była ona usytuowana na elewacji kamienicy nr 119 przy ul. 
Głogowskiej, na wysokości parteru i pierwszego piętra. Budynek został roze-
brany na początku lat 70. w związku z budową trasy Hetmańskiej83, a fi gurę 
Maryi przekazano Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego.

Parafi a pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej ul. Jarosławska

Pierwszy krzyż misyjny ustawiono po pierwszych powojennych Misjach 
św., które odbyły się w 1948 r. Ze starego, spróchniałego świątka zrobiono 
małe krzyżyki, które stanowiły cegiełkę na nowy krzyż z okazji stulecia kościo-
ła84. Ok. 2011 r. przymocowano do krzyża Pasyjkę. Wcześniej znajdowała się 
ona w prezbiterium, jednak w związku z remontem i nową aranżacją wnętrz, 
została przeniesiona na ów świątek85. Strugana fi gura Chrystusa ukazuje jego 
postać z delikatnie przechyloną na prawą stronę głową i wąskim perizonium 
na biodrach. Nad nią jest drewniana inskrypcja INRI. Z drugiej strony świąt-
ka znajduje się napis: ZBAW DUSZĘ SWOJĄ oraz daty upamiętniające uro-
czystości Misji św.:

MISJE // ŚW // 1948 // 1958 // 1968 // 1977 // 1988 // 1998 // 2008 // 2016.

83 Tamże, s. 58.
84 Rozmowa z ks. prob. Przemysławem Wieczorkiem (luty 2019 r.).
85 Rozmowa z poprzednim ks. prob. Antonim Klupczyńskim (maj 2019 r.).
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W 1995 r. parafi a uroczyście obchodziła 50-lecie poświęcenia kościoła, 
więc jako wotum wdzięczności wybudowano grotę Matki Bożej Różańcowej86. 

Wykonano ją z bloków kamiennych 
oraz otoczaków o zróżnicowanej 
kolorystyce i wielkości. Figurę Mat-
ki Bożej ustawiono na granitowej 
płycie. Ukazuje ona postać Maryi 
ubraną w białą suknię, przewiązaną 
złotym sznurem w pasie i białe sza-
ty. Dłonie ma złożone do modlitwy,
a przez prawą rękę ma przewieszony 
czarny różaniec. U jej stóp widocz-
ne są trzy ptaki. Wierni stawiają przy 
niej kwiaty i znicze. Przy grocie od-
bywają się Nabożeństwa Majowe.

Figura Matki Bożej Niepoka-
lanie Poczętej znajduje się także na 
ul. Jarosławskiej 5 przed budynkiem 

będącym jednocześnie domem i biurem parafi alnym. Ustawiono ją na zakoń-
czenie budowy, którą realizowano w latach 2001-2003. Świątek pochodzi
z pracowni fi gur Sienkiewicz i wykonana jest z tworzywa. Umieszczono ją na 

86 55 lat parafi i Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Poznaniu, Poznań 2013, s. 53.
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niewysokim cokole z cegieł. Matka Boska ubrana jest w suknię marszczoną 
przy szyi i w pasie, ma pasek w talii zawiązany w kokardę i obfi te szaty. Stoi na 
kuli ziemskiej otoczonej wężem, którego przytrzymuje stopą.

U zbiegu ul. Krzesiny i Jarosławskiej stoi drewniany krzyż przydrożny, 
który na swym trzonie ma wyrytą datę ustawienia 1988 oraz zdobioną literę 
M. Fundatorami są okoliczni mieszkańcy87. Świątek posiada niewielką, meta-
lową Pasyjkę, ukazującą postać Chrystusa z głową przechyloną na prawą stronę
i długim, sięgającym kolan perizonium. Nad nią widoczna jest inskrypcja
INRI. Krzyż jest ulokowany na specjalnie zbudowanym postumencie.

87 Rozmowa z p. Romanem Silskim oraz okolicznymi anonimowymi mieszkańcami (kwiecień 
2019 r.).
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Kolejny krzyż przydrożny stoi u zbiegu ul. Krzesiny i Rudzkiej na 
działce należącej niegdyś do Jana Kierzka, a obecnie do jego wnuka88.
W 1948 r. ustawiono drewniany krzyż, którego fundatorem była gromada 
Krzesiny. Świątek spróchniał, więc w 1990 r. Edmund Szulczyński ustawił 
nowy, metalowy89. Pasyjkę stanowi postać Chrystusa z głową przechyloną 
na prawą stronę i długim, sięgającym kolan perizonium. Nad nią widoczna 
jest inskrypcja INRI. Przy krzyżu zatrzymywały się niegdyś pielgrzymki idące
w stronę Tulec.

Figurę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej stojącą przy ul. Śmigi, ufun-
dowali w 1994 r. państwo Rybarczykowie, jako wotum dziękczynne z okazji 
25-lecia pożycia małżeńskiego90. Jest to fi gura z gipsu ustawiona na klinkiero-
wym cokole, która ukazuje Matkę Bożą ubraną w marszczoną przy szyi suknię,
pasem w talii zawiązanym w kokardę i marszczone szaty. Napis umieszczony
u podstawy cokołu informuje:

UFUNDOWALI // JANINA I STEFAN // RYBARCZYKOWIE // 1994 r.

88 Rozmowa z p. Maziarzem (kwiecień 2019 r.).
89 Rozmowa z okolicznymi anonimowymi mieszkańcami (kwiecień 2019 r.).
90 Rozmowa z p. Janiną i Stefanem Rybarczykami (marzec 2019 r.).
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Niegdyś odbywały się przy niej Nabożeństwa Majowe. Z rozmowy z fun-
datorami wynika, że w okresie międzywojennym, w podobnym miejscu stała 
strugana fi gura Chrystusa Króla, została jednak zniszczona podczas okupacji 
przez Niemców.

Na ul. Ropczyckiej, w prywatnym 
ogródku, stoi kapliczka Matki Bożej. 
Figura pochodzi ze zniszczonego świątka, 
który rodzina napotkała podczas podróży. 
Znalazcy naprawili ją i postanowili wybu-
dować przydomową kapliczkę91. Matka 
Boża ukazana jest w sukience marszczo-
nej przy szyi, przewiązanym w talii pasie
i płaszczu. Stoi na kuli ziemskiej, przytrzy-
mując stopą węża. Kapliczka jest murowa-
na, otynkowana, zwieńczona dwuspado-
wym daszkiemz metalowym krucyfi ksem. 
Pod wnęką znajduje się napis:

O Maryjo // bez grzechu // poczęta, // módl 
się // za nami, // którzy się // do Ciebie

// uciekamy. // AD 2016.

Kapliczkę poświęcił ówczesny ks. 
prob. Antoni Klupczyński w 2016 r.

91 Rozmowa z p. Antonim Jakubowskim (marzec 2019 r.).
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Do parafi i krzesińskiej należy Pokrzywno. Podczas okupacji hitlerowskiej, 
na terenie klasztoru sióstr Urszulanek, Niemcy zbudowali zakład doświadczal-
ny zwany Zentralinstitut für Krebsforschung (Centralny Instytut Badań nad 
Rakiem), który stał się placówką naukową Reichsuniversität Posen (Uniwer-
sytet Rzeszy w Poznaniu). Nazwa była jedynie przykrywką, bowiem tak na-
prawdę prowadzono w niej badania nad bronią bakteriologiczną. Najprawdo-
podobniej były to eksperymenty nad dżumą i sposobem przenoszenia jej przez 
pchły szczurów. Figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa, stojącą na bunkrze 
poniemieckim wbudowanym w mur okalający Zgromadzenie Sióstr, introni-
zował o. W. Siwek92. Kamienna postać Jezusa jest odziana w długie szaty. Lewą 
ręką wskazuje na swoje serce, drugą unosi w geście błogosławieństwa. Pod 
fi gurą znajduje się data 2 VIII. // 1947 r. i napis: „króluj Nam // Najsłodsze 
Serce Jezusa //”. 

W Pokrzywnie można znaleźć jeszcze dwie fi gury: św. Józefa z Dzieciąt-
kiem oraz Chrystusa niosącego krzyż. Pierwsza z nich znajduje się w ma-
leńkim ogródku przy posesji na ul. Pokrzywno 12. Postawił ją rolnik Józef 

92 A. Kaczmarek, Dzieje parafi i i kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Poznaniu-Spławiu
w latach od 1945 do 1997, Poznań 1998, s. 58. (maszynopis pracy magisterskiej).
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Niegdyś odbywały się przy niej Nabożeństwa Majowe. Z rozmowy z fun-
datorami wynika, że w okresie międzywojennym, w podobnym miejscu stała 
strugana fi gura Chrystusa Króla, została jednak zniszczona podczas okupacji 
przez Niemców.

Na ul. Ropczyckiej, w prywatnym 
ogródku, stoi kapliczka Matki Bożej. 
Figura pochodzi ze zniszczonego świątka, 
który rodzina napotkała podczas podróży. 
Znalazcy naprawili ją i postanowili wybu-
dować przydomową kapliczkę91. Matka 
Boża ukazana jest w sukience marszczo-
nej przy szyi, przewiązanym w talii pasie
i płaszczu. Stoi na kuli ziemskiej, przytrzy-
mując stopą węża. Kapliczka jest murowa-
na, otynkowana, zwieńczona dwuspado-
wym daszkiemz metalowym krucyfi ksem. 
Pod wnęką znajduje się napis:

O Maryjo // bez grzechu // poczęta, // módl 
się // za nami, // którzy się // do Ciebie

// uciekamy. // AD 2016.

Kapliczkę poświęcił ówczesny ks. 
prob. Antoni Klupczyński w 2016 r.

91 Rozmowa z p. Antonim Jakubowskim (marzec 2019 r.).
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Tomczewski jako wotum wdzięczności za 
przetrwanie wojny93. 24 marca 1946 r. posąg 
poświęcił ks. Stefan Bartkowski ze Spławia94. 
Piaskowcowa, masywna fi gura ukazuje postać 
Józefa w długich szatach, trzymającego w pra-
wej ręce kwiat lilii, w lewej Dzieciątko, które 
dotyka jego brody. Na kamiennym cokole, 
którego podstawę stanowią granit i piasko-
wiec, umieszczono dwie tabliczki:
frontowa głosi: 

Święty Józefie patronie // módl się za nami //
i [mie]j nas zawsze w swojej opiece,

zaś tylna: 

Z wdzięczności za przetrwanie // okupacji 
rodzina // Tomczewskich // 19.3.1946 r.

Na cokole widoczna sygnatura rzeźbiarza JAKÓB 46.
Figura Jezusa, znajdująca się przy ul. Pokrzywno 14, została ufundowa-

na po I wojnie światowej, jako podziękowanie mieszkańców za odzyskanie nie-
podległości. Podczas II wojny światowej Niemcy zniszczyli monument, udało
się go jednak odrestaurować i po wyzwoleniu ustawiono ponownie w dawnym
miejscu95. Pomnik wykonany z gipsu, przedstawia pełnoplastyczną postać Chry-
stusa ubranego w długie szaty, zwieńczone złotym meandrem. Lewą ręką przy-
trzymuje wysoki, drewniany krzyż. Na piersi widoczne jest serce oplecione koro-
ną cierniową, zwieńczone krzyżem w promienistej glorii. Na cokole znajduje 
się tablica z napisem: 

Pomnik ten wznieśli // mieszkańcy Pokrzywna // w dowód wdzięczności //
za odzyskaną niepodległość.

93 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 3096.
94 M. Marciniak, Krzesiński kościółek w stylu norweskim. Historia, miejsce kultu, zabytek, Poznań 
2008, s. 22.
95 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 3099.
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Parafi a pw. Matki Boskiej Częstochowskiej ul. Naramowicka

Na terenie przykościelnym znajdują się: krzyż misyjny, fi gura Matki Bo-
żej Królowej Rodzin oraz kapliczka Matki Boskiej Fatimskiej. Krzyż misyjny, 
stojący na niewielkim wzgórzu przed kościołem, zastąpił dębowy świątek, któ-
ry stał w tym miejscu od 1959 r. Poświęcono go 23 listopada 2003 r. Jest osa-
dzony w szczudle, a na jego trzonie znajduje się jedna tablica upamiętniająca 
wszystkie odbyte Misje św.:

MISJE ŚWIĘTE // W PARAFII // M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ //
1946 // 1959 // 1968 // 1992 // 1999 // 2010.
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Figura Matki Bożej Królowej 
Rodzin96 stoi na terenie starego drew-
nianego kościoła97. Kościółek ten funk-
cjonował od 1935 r., a w 1945 r. został 
spalony przez Niemców. Figurę usta-
wiono i poświęcono w 1949 r. na uro-
czystość Chrystusa Króla98. 7 październi-
ka 2003 r. odnowioną rzeźbę ustawiono 
na nowym granitowym cokole. Postać 
Matki Bożej ukazana jest w długiej sukni
i w miękko okalających sylwetkę sza-
tach. W prawej dłoni trzyma berło,
a na głowie ma koronę – oba atrybuty 
pomalowane są na złoty kolor. W lewej 
ręce trzyma wtulone Dzieciątko ubrane 
w długą sukienkę. Maryja stoi na kuli 
ziemskiej, stopą przytrzymuje węża.

Kapliczka Matki Bożej Fatimskiej, usytuowana pomiędzy świątynią 
a budynkiem probostwa, została ustawiona w czerwcu 1997 r. w pierwszą 
rocznicę nawiedzenia rejonu przez fi gurę Matki Bożej Fatimskiej. Poświęcił 
ją ówczesny ks. prob. Tadeusz Neumann. Niejednokrotnie dokonywano na 
niej aktów wandalizmu. Obecna fi gura pochodzi z 2004 r, a poświęcono ją

96 Identyczne fi gury, różniące się jedynie kolorystyką, można znaleźć na terenie przykościelnym 
Parafi i. pw. św. Michała Archanioła na ul. Stolarskiej i Parafi i pw. Pierwszych Polskich Męczen-
ników na os. Tysiąclecia.
97 Rozmowa z p. Teresą Marzec z d. Dawczyk (grudzień 2018 r.).
98 Parafi a Matki Boskiej Częstochowskiej. Vademecum Parafi anina, Poznań 1998, s. 16.
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13 czerwca podczas Nabożeństwa Fatimskiego99. Postać Matki Boskiej uka-
zana jest w długiej, białej sukni i obfi tych szatach z ozdobnymi ornamentami. 
Dłonie ma złożone do modlitwy, a przez jedną z nich przewieszony jest róża-
niec. Matka Boża stoi na obłoku, a u jej stóp widoczne są trzy gołębie.

Kapliczka Matki Bożej stojąca u zbiegu ul. Naramowickiej i Bolka zo-
stała wybudowana na początku XX w.100 Tuż po wojnie zbierali się przy niej 
mieszkańcy na modlitwy błagalne w intencji obfi tych plonów oraz o sprzyjają-
cą pogodę101, a z czasem zaczęły odbywać się przy niej Nabożeństwa Majowe. 
Całość odnowiono w 2013 r. 

Kapliczka jest murowana i otynkowana, nakryta dwuspadowym dasz-
kiem, zwieńczonym dużym, metalowym krzyżem o trójlistnych ramionach
i szczycie wraz z Pasyjką. Wewnątrz stoi ceramiczna fi gura Matki Bożej, zastą-
piona niegdyś przez krótki okres czasu, małą Pietą102. Ozdobę stanowi gzyms 
obiegający jej cokół przy podstawie. 

Kapliczka Matki Bożej stojąca przy ul. Rubież 10 powstała pod koniec 
lat 50. XX w. Postawiono ją najprawdopodobniej w intencji dziękczynnej za 
przetrwanie wojny i jako wotum z prośbą o ochronę. Figura została poświę-
cona przez ks. prob. Mariana Bogackiego. Początkowo była umiejscowiona 
na innej części domu, jednak w związku z remontem, została przesunięta na 
środek budynku. Zmianie uległ także sam szkielet kapliczki, co wpłynęło na jej 

99 AP, Opracowanie dotyczące krzyży i kapliczek znajdujących się na terenie parafi i.
100 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 3576.
101 Rozmowa z p. Teresą Marzec z d. Dawczyk (grudzień 2018 r.).
102 J. J. Sobczak, op. cit., s. 50.
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formę, bowiem wcześniej była zamykana103. W jej wnętrzu stoi, usytuowana 
na niebieskiej kuli ziemskiej oplecionej zielonym wężem, postać Maryi ubrana
w białą sukienkę, z przewiązanym pasem w talii i niebieskich szatach spiętych 
na piersi. Modlą się przy niej pojedyncze osoby.

Figura Matki Boskiej Królowej Polski została usytuowana przy szkole 
znajdującej się na ul. Rubież 20, w której niegdyś funkcjonowała tymczaso-
wa kaplica. Ufundował ją Michał Mleczko - nauczyciel, który motywował to
w ten sposób:

Celem uwiecznienia 10-cioletniej rocznicy oswobodzenia naszej 
Ojczyzny, Komitet złożony z nauczycielstwa i członków Rady 
Szkolnej miejscowej postanowił ufundować (…) z dobrowolnych 
datków obywatelstwa całej gminy szkolnej, pomnik Królowej 
Korony Polskiej, jako wyraz wdzięczności wobec Boga i Tej, która 
od powstania naszego Państwa szczególniejszą zawsze otaczała nas 
opieką104.

103 Rozmowa z p. Teresą Marzec z d. Dawczyk (grudzień 2018 r.) .
104 Wg Kroniki Szkoły Podstawowej nr 60.
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Projekt wykonał architekt Marian Andrzejewski, za budowę odpowie-
dzialny był mistrz murarski Walenty Stępniak, nad całością czuwał pan Mlecz-
ko. 11 listopada 1928 r. miało miejsce uroczyste odsłonięcie pomnika i jego 
poświęcenie, którego dokonał ks. prob. Parafi i pw. św. Wojciecha Narcyz Putz. 
W grudniu 1939 r. mieszkańcy zostali zmuszeni przez Niemców do strącenia 
figury z cokołu:

W nocy z 30 na 31 grudnia 1939 r. (…) wpadła do wsi szajka 
Hilfspolizei z Piątkowa, pod dowództwem Th rona z Umultowa, 
wyciągnęła z łóżek najpoważniejszych obywateli, kazała im zabrać 
młoty, siekiery, łomy, rozprowadziła ich po wsi i kazała im wszystkie 
znajdujące się fi gury burzyć. (…) Do pracy tej zaciągnięto mnie 
pierwszego. Jakżeż przykro było mi patrzeć, jak ci, którzy mi pomagali 
pomnik ten wznieść na wieczną pamiątkę, musieli własnymi rękami 
dzieło to niszczyć i burzyć. Przy 25 stopniach mrozu i zawieruchy 
musieliśmy pracować pod nadzorem Hilfspolizei, którą tworzyli 
gospodarze, względnie ich synowie Niemcy, osiedli w Piątkowie, 
Umultowie i okolicy105.

Tej nocy Michał Mleczko obiecał sobie, że po wojnie odbuduje pomnik. Wio-
sną 1946 r. poprosił mieszkańców o pomoc przy odbudowie monumentu. 
Murarze: Stanisław Wujewski, Adam Urbaniak oraz robotnicy: Ignacy No-
wak, Michał Szczepaniak oraz Józef Sekretarzyk wykonali pracę całkowicie 

105 Tamże.
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Korony Polskiej, jako wyraz wdzięczności wobec Boga i Tej, która 
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103 Rozmowa z p. Teresą Marzec z d. Dawczyk (grudzień 2018 r.) .
104 Wg Kroniki Szkoły Podstawowej nr 60.
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Projekt wykonał architekt Marian Andrzejewski, za budowę odpowie-
dzialny był mistrz murarski Walenty Stępniak, nad całością czuwał pan Mlecz-
ko. 11 listopada 1928 r. miało miejsce uroczyste odsłonięcie pomnika i jego 
poświęcenie, którego dokonał ks. prob. Parafi i pw. św. Wojciecha Narcyz Putz. 
W grudniu 1939 r. mieszkańcy zostali zmuszeni przez Niemców do strącenia 
figury z cokołu:

W nocy z 30 na 31 grudnia 1939 r. (…) wpadła do wsi szajka 
Hilfspolizei z Piątkowa, pod dowództwem Th rona z Umultowa, 
wyciągnęła z łóżek najpoważniejszych obywateli, kazała im zabrać 
młoty, siekiery, łomy, rozprowadziła ich po wsi i kazała im wszystkie 
znajdujące się fi gury burzyć. (…) Do pracy tej zaciągnięto mnie 
pierwszego. Jakżeż przykro było mi patrzeć, jak ci, którzy mi pomagali 
pomnik ten wznieść na wieczną pamiątkę, musieli własnymi rękami 
dzieło to niszczyć i burzyć. Przy 25 stopniach mrozu i zawieruchy 
musieliśmy pracować pod nadzorem Hilfspolizei, którą tworzyli 
gospodarze, względnie ich synowie Niemcy, osiedli w Piątkowie, 
Umultowie i okolicy105.

Tej nocy Michał Mleczko obiecał sobie, że po wojnie odbuduje pomnik. Wio-
sną 1946 r. poprosił mieszkańców o pomoc przy odbudowie monumentu. 
Murarze: Stanisław Wujewski, Adam Urbaniak oraz robotnicy: Ignacy No-
wak, Michał Szczepaniak oraz Józef Sekretarzyk wykonali pracę całkowicie 

105 Tamże.
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bezpłatnie. Uroczystość poświęcenia miała miejsce 6 października 1946 r. 
Figura ukazuje ukoronowaną postać Matki Bożej, trzymającej w rękach 

błogosławiące Dzieciątko. Na podstawie cokołu znajduje się tablica z napisem: 

KRÓLOWEJ POLSKI //
ZA POWTÓRNE // WSKRZESZENIE // OJCZYZNY // 1918 I 1945.

Na tej samej ulicy znajduje się jeszcze jeden obiekt prywatny, przedsta-
wiający postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Ukoronowana Maryja ukazana 
jest w obszernych szatach wraz z odzianym w sukienkę Dzieciątkiem, siedzą-
cym na lewej ręce matki. Gipsowa fi gura jest ustawiona na cokole. Odręczny 
napis głosi: 

MATUCHNO // BROŃ NAS106.

Krzyż stojący na ul. Łużyckiej postawiono w 1994 r. po Rekolekcjach 
Oazowych dla młodzieży licealnej. Początkowo był to krzyż drewniany
z niewielką Pasyjką, który w związku ze zniszczeniem wymieniono 8 czerwca

106 Właścicielka domu nie wyraziła zgody na zrobienie zdjęcia i umieszczenie go w niniejszej 
publikacji.
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2006 r. na metalowy, który stoi do dnia dzisiejszego107. Świątek zamiast Pasyjki 
posiada koronę cierniową. Jest umiejscowiony pomiędzy drzewami i okolony 
metalowym płotkiem. Obecnie zatrzymuje się przy nim procesja Bożego Ciała. 
Okoliczni mieszkańcy stawiają przy nim kwiaty, znicze oraz dewocjonalia.

Kolejny dębowy krzyż stoi przy ul. Macieja Rataja na Wilczym Młynie. 
Ustawiono go jako znak wiary i poświęcono 25 listopada 2007 r. w uroczy-
stość Chrystusa Króla108. Zatrzymuje się przy nim droga krzyżowa. Świątek 
osadzono w szczudle i otoczono metalowym, brązowym płotkiem. Mieszkańcy 
stawiają przy nim kwiaty.

Parafi a pw. Matki Bożej Pocieszenia ul. Kartuska

Na terenie przykościelnym stoją: krzyż misyjny, grota Matki Boskiej
z Lourdes i fi gura św. Józefa. Krzyż misyjny został wykonany z drewna dę-
bowego przez Mariusza Krukowskiego109. Na ramionach świątka znajdują się 
złote litery ułożone w napis: W KRZYŻU ZBAWIENIE. Szczyt belki pio-
nowej posiada nakładkę chroniącą przed zniszczeniem, a całość dodatkowo 
osadzono w szczudle, okolono kamieniami i otoczono krzewami. Na trzonie 
znajdują się dwie tabliczki, pierwsza mówi o odbytej Misji św.:

107 Rozmowa z ks. prob. Parafi i pw. Aniołów Stróżów Witoldem Pareckim (luty 2019 r.).
108 AP, Opracowanie dotyczące krzyży i kapliczek znajdujących się na terenie parafi i.
109 Rozmowa z ks. prob. Rafałem Pierzchałą, p. Mariuszem Krukowskim (listopad 2018 r.
/styczeń 2019 r.).
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107 Rozmowa z ks. prob. Parafi i pw. Aniołów Stróżów Witoldem Pareckim (luty 2019 r.).
108 AP, Opracowanie dotyczące krzyży i kapliczek znajdujących się na terenie parafi i.
109 Rozmowa z ks. prob. Rafałem Pierzchałą, p. Mariuszem Krukowskim (listopad 2018 r.
/styczeń 2019 r.).
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MISJE ŚWIĘTE // 17-24 LUTEGO A. D. 2010 // w ROKU KAPŁAŃSKIM,

a druga, umieszczona nad szczudłem, głosi: 

PAMIĄTKA MISJI ŚWIĘTYCH // PRZED JUBILEUSZEM // 2000-LECIA 
CHRZEŚCIJAŃSTWA // W 20 ROKU PONTYFIKATU // JANA PAWŁA II // 
W 25 ROCZNICĘ // POBŁOGOSŁAWIENIA KOŚCIOŁA // 20 ROCZNICĘ 

ERYGOWANIA PARAFII // 15 ROCZNICĘ UROCZYSTEGO POŚWIĘCENIA 
KOŚCIOŁA // PARAFIA Pw. // MATKI BOŻEJ POCIESZENIA //

W POZNANIU // 5-13 WRZEŚNIA A. D. 1998.

Grota Matki Boskiej z Lourdes została wykonana w latach 80. przez 
parafi an: Preicha, Olejniczaka i Siemianowskiego. Znajdują się w niej postacie 
Matki Boskiej z Lourdes i Bernadetty. Początkowo stały w niej fi gury betono-
we, z czasem wymieniono je na nowe, wykonane z tworzywa. Ufundowali je 
rodzice dzieci komunijnych w 2016 r.110 Matka Boża odziana jest w kremową 
sukienkę, z przewiązanym w talii jasnoniebieskim pasem oraz kremowymi sza-
tami zwieńczonymi złotą lamówką. Przez prawą rękę ma przewieszony długi, 

110 Rozmowa z p. Zenonem Olejniczakiem (luty/marzec 2019 r.).
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jasnobrązowy różaniec. Jej głowę otacza aureola. U jej stóp znajduje się kula 
ziemska usłana kwiatami. Bernadetta przedstawiona jest w pozycji klęczącej
i odziana w fi oletowo-niebieskie szaty, z białym welonem na głowie. W prawej 
ręce trzyma różaniec.

Figura św. Józefa z Dzieciątkiem stoi na parkingu parafi alnym od
2003 r. Wykonana jest z tworzywa i pokryta patyną. Postać św. Józefa znaj-
duje się na wysokim, kamiennym cokole, wykonanym przez Mieczysława 
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Puchalskiego. Józef, ukazany w obszernych szatach, dzierży w prawej ręce lilię,
w lewej zaś trzyma wtulone Dzieciątko, odziane w sukienkę. Posąg pobłogosła-
wił ks. bp. Zdzisław Fortuniak. Od czasów postawienia fi gury zaczęto odprawiać
w kościele Nowennę do św. Józefa, która odbywa się w każdy wtorek na po-
rannej i wieczornej mszy. Parafi anie stawiają w jej otoczeniu znicze i kwiaty111.

Krzyż przydrożny stojący u zbiegu ul. Zakopiańskiej i Kosowskiej upa-
miętania ofi ary wypadków drogowych na Podolanach i Strzeszynie. Świątek 
został ufundowany przez rodziny, które straciły w ten sposób swoich bli-
skich112. Dębowy krzyż wykonał Mariusz Krukowski. Pasyjka ukazuje postać 
Chrystusa z głową przechyloną na prawą stronę, w wąskim perizonium na 
biodrach. Obiekt został pobłogosławiony w Wielki Piątek 18 kwietnia 2014 
r. przez ks. prob. Rafała Pierzchałę. Ustawia się przy nim ołtarz na Boże Ciało.

Kapliczka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej stoi od 2011 r. na 
prywatnej posesji Anny i Jacka Komasów przy ul. Kosowskiej 24. Świątek 
postawiono jako wotum wdzięczności za wybudowanie domu i szczęśli-
we życie113. Projekt kapliczki wykonał inż. arch. Grzegorz Cencka, a wybu-
dował ją inż. Zbigniew Klemt. Gipsową fi gurę Matki Bożej podarował ro-
dzinie ksiądz proboszcz. Rzeźba przedstawia postać Maryi w beżowej sukni
i błękitnych szatach spiętych na piersi. Stoi ona na błękitnej kuli ziemskiej, 
którą z frontu okala wstęga z napisem: 

POŚREDNICZKO WSZELKICH ŁASK // MÓDL SIĘ ZA NAMI. 

111 Rozmowa z ks. prob. Rafałem Pierzchałą (listopad 2018 r.).
112 Tamże.
113 Rozmowa z p. Jackiem Komasą (listopad 2018 r.).
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Warto też dodać, że na elewacji kamienicy na ul. Czorsztyńskiej, stał 
niegdyś we wnęce św. Józef. Nowi właściciele domu usunęli fi gurę, a wnękę 
zamurowali114.

Parafi a pw. Matki Bożej Różańcowej ul. Warpińska

Drewniany krzyż misyjny został posta-
wiony po pierwszej Misji św., wygłoszonej 
przez ks. dr. Rafała Pajszczyka, trwającej od 
30 września do 7 października 2007 r. Znaj-
dują się na nim dwie tabliczki z inskrypcjami 
głoszącymi:

1. Misje Święte // A. D. 2007 //
Ks. dr Rafał Pajszczyk,

2. Krzyż poświęcił // Ks. Krystian Sobczak //
Proboszcz // Ufundowali Parafi anie // Wyk. Pan 

G. Zaremba // 6.10.2007.

Grota Matki Bożej z Lourdes i drew-
niany krzyż przy domu parafi alnym zostały 
ustawione w 1991 r. na rozpoczęcie probo-
stwa. Grotę wykonali: Bronisław Mierzwiń-
ski, ks. kan. Stanisław Szymkowiak, ks. 

114 Rozmowa z ks. prob. Rafałem Pierzchałą (listopad 2018 r.).


	figury ebook_Część3.pdf
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