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Warto też dodać, że na elewacji kamienicy na ul. Czorsztyńskiej, stał
niegdyś we wnęce św. Józef. Nowi właściciele domu usunęli figurę, a wnękę
zamurowali114.
Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej ul. Warpińska
Drewniany krzyż misyjny został postawiony po pierwszej Misji św., wygłoszonej
przez ks. dr. Rafała Pajszczyka, trwającej od
30 września do 7 października 2007 r. Znajdują 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 Parafianie // Wyk. Pan
G. Zaremba // 6.10.2007.

Grota Matki Bożej z Lourdes i drewniany krzyż przy domu parafialnym zostały
ustawione w 1991 r. na rozpoczęcie probostwa. Grotę wykonali: Bronisław Mierzwiński, ks. kan. Stanisław Szymkowiak, ks.
114

Rozmowa z ks. prob. Rafałem Pierzchałą (listopad 2018 r.).
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Krystian Sobczak. Stoi w niej
figura Matki Bożej ukazana
w białej, marszczonej sukni, granatowym pasie przewiązanym
w talii oraz błękitnej szacie o łososiowym podszyciu. Dłonie ma
złożone do modlitwy, a przez
prawą rękę ma przewieszony biały różaniec.
Pasyjka przymocowana do
krzyża wykonana jest tworzywa. Ukazuje Chrystusa z głową
przechyloną na prawą stronę
i w wąskim perizonium na biodrach. Nad nią jest inskrypcja INRI. Podczas
uroczystości odpustowych w 2003 r. ich poświęcenia dokonał ks. kan. Stanisław Szymkowiak115.
Na narożu ziemi, którą ofiarowały pod zabudowę kościoła Monika Drzymała i Krystyna Zamojska, ustawiono w 1991 r. kapliczkę Matki Bożej
Różańcowej. Był to znak, że w przyszłości
na tym gruncie powstanie świątynia116.
W 2009 r. świątek przeniesiono przed fasadę
kościoła. Wiosną 2019 r. ks. prob. Piotr Ratajczak postanowił przenieść kapliczkę pomiędzy stojące na terenie przykościelnym, drzewa
i krzewy. Kapliczka jest drewniana, nakryta
stromym dwuspadowym daszkiem, zwieńczonym drewnianym krzyżem. W oszklonej
wnęce stoi gipsowa figura Matki Bożej, ukazana w białej, marszczonej sukni, z długim,
błękitnym pasem przewiązanym w talii oraz
w pastelowych szatach miękko opływających
sylwetkę. Przez prawą rękę przewieszony jest
różaniec, a dłonie złożone są do modlitwy.
Matka Boża stoi na kuli ziemskiej okolonej
roślinnością.

Rozmowa z ks. prob. Piotrem Ratajczakiem (grudzień 2018 r.) oraz anonimowymi mieszkańcami (styczeń 2019 r.).
116
Rozmowa z okolicznymi mieszkańcami (styczeń/luty 2019 r.).
115

112

Mała architektura sakralna

Na skrzyżowaniu ul. Zieleńskiej z Rugijską znajduje się od 1947 r. figura
Najświętszego Serca Maryi. Zanim jednak ją postawiono, stał w tym miejscu
międzywojenny drewniany krzyż, który został przewrócony przez Niemców
w 1940 r.117 Całość została odnowiona w 2011 r., a w cokole umieszczono
butelkę wraz z aktem budowy118. Figura przedstawia Matkę Bożą ubraną
w białą, marszczoną suknię i błękitne szaty. Lewą dłonią wskazuje na czerwone
serce oplecione wieńcem z kwiatów. Maryja stoi na ziemi okolonej roślinnością. Cokół jest wykonany z czerwonej cegły, otynkowany i pomalowany na
biało. Tablica widoczna na nim ma wygrawerowany cytat z pieśni „Boże, coś
Polskę”:
OJCZYZNĘ WOLNĄ // POBŁOGOSŁAW PANIE //
WDZIĘCZNI ZA OCALENIE // CZCICIELE MARYI
Z ZIELIŃCA // 1947 // Odrestaurowano w 2011 r.

Całość jest otoczona płotkiem wykonanym z granitu i drewna. Od maja
do września odbywają się przy niej Nabożeństwa Majowe i Apele Jasnogórskie.
O figurę dbają okoliczni mieszkańcy i regularnie stawiają przy niej kwiaty.

Kapliczka św. Maksymiliana Kolbego znajduje się na prywatnej posesji Heleny Mierzwińskiej przy ul. Arkońskiej 50. Kapliczka stoi na specjalnie przygotowanej płytkowej podstawie, na której ułożono polne kamienie.
W jej wnętrzu umieszczono gipsową figurę, będącą podarkiem ówczesnego

A. Kobza, Dzieje wsi okolic Swarzędza: szkice i materiały do historii powiatu poznańskiego,
Swarzędz 2018, s. 603; K-Tietz-Mądry, op. cit., s. 202.
118
Rozmowa z ks. Piotrem Ratajczakiem (grudzień 2018 r.).
117
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ks. prob. Stanisława Szymkowiaka z parafii w Antoninku 119. Święty był patronem budowy kościoła
w Zielińcu, w którą państwo Mierzwińscy byli bardzo zaangażowani. Kapliczkę poświęcono 20 czerwca 2001 r. Postać św. Maksymiliana ukazana jest
w franciszkańskim habicie, przewiązanym w pasie
sznurem. W rękach dzierży owalny medalion z wizerunkiem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Figurę otaczają sztuczne kwiaty. Niegdyś dodatkowy
wizerunek świętego znajdował się także na cokole,
uległ jednak zniszczeniu.
Kolejny krzyż znajduje się na ul. Leśnej,
na terenie niewielkiego cmentarza założonego
przez Maksymiliana Siwińskiego, z pochówkami
od 1939 r. W 1948 r. cmentarz zamknięto, jednak mimo to odbywały się na nim pojedyncze
pochówki. Świątek odnowiono w 2016 r. i osadzono w szczudle. Posiada maleńką, pomalowaną
na złoty kolor Pasyjkę przedstawiającą Chrystusa
z głową przechyloną na prawą stronę, z perizonium zwężającym się ku prawemu biodru. Nad
nią jest inskrypcja INRI. Krzyż przypomina
o tajemnicy śmierci, zmartwychwstania i przejściu
z życia ziemskiego do wiecznego.

Parafia pw. Matki Bożej Zwycięskiej w Poznaniu os. Zwycięstwa
Na terenie przykościelnym znajdują się: krzyż misyjny, kapliczka Matki Bożej Fatimskiej oraz figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Dębowy
krzyż postawiono przed budowanym kościołem podczas pierwszych Misji św.
przeprowadzonych w dniach od 10 do 17 czerwca 1990 r., a poświęcił go
ks. Marian Gosa. Na jego ramionach znajduje się napis: RATUJ DUSZĘ
SWOJĄ. Na szczycie oraz ramionach znajduje się opierzenie chroniące przed
zniszczeniem. Świątek odnowiono przed Misjami św. w 2010 r. Na jego trzonie znajdują się trzy tabliczki upamiętniające odbyte uroczystości:
119

Rozmowa z p. Heleną Mierzwińską (luty 2019 r.).

114

Mała architektura sakralna

1. MISJE PARAFIALNE // 25-LECIE PARAFII //
4.09 – 12.09. 2010 // OJCOWIE OBLACI // POZNAŃ,
2. MISJE JUBILEUSZOWE // 29.05.1999 – 06.06.1999 //
OJCOWIE FILIPINI // Z GOSTYNIA,
3. Misje Parafialne // Kongres Eucharystyczny //
10-17 czerwiec 1990 r. // Księża Filipini.

Krzyż znajduje się w otoczeniu różnorodnej roślinności, a wierni dodatkowo stawiają przed nim znicze i kwiaty.

13 września 2010 r. ks. Stanisław Gawlicki poświęcił kapliczkę Matki Bożej Fatimskiej, która była darem na jubileusz 25-lecia parafii. Gipsową figurę wykonał parafianin pan Kobiałka, otoczenie Piotr Ksyta, a całość
zaprojektował projektant kościoła Zygmunt Skupniewicz120. Przy schodach

120

Rozmowa z ks. prob. Zbigniewem Orłowskim (marzec 2019 r.).
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prowadzących do świątka znajduje się głaz z tabliczką z zawierającą inskrypcję:
FATIMA // 1917. Przy kapliczce odbywają się Nabożeństwa Fatimskie od
maja do października zawsze 13. dnia miesiąca. Wierni ustawiają przed nią
kwiaty i znicze.
Ostatnim obiektem jest usytuowana naprzeciwko probostwa betonowa
figura Matki Bożej Różańcowej. Ustawił ją w tym miejscu ks. prob. Zbigniew Orłowski w 2015 r. Świątek ukazuje postać Matki Bożej w pozycji
frontalnej, ubraną w marszczoną suknię, pas zawiązany w talii i szaty miękko
okalające sylwetkę. Przez prawą rękę przewieszony jest różaniec.

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego os. Jana III Sobieskiego
Krzyż misyjny usytuowany na placu przykościelnym jest obudowany
klinkierowymi cegłami, stanowiącymi jego podstawę. Ramiona mają zaoblone
końce, a trzon posiada charakterystyczny uskok. Są na nim trzy tabliczki upamiętniające Misje św.:
1. MISJE ŚWIĘTE // 14 – 21 XII 2008 // OO. SALWATORANIE,
2. MISJE // ŚWIĘTE // 17-25.5.1997 // OO. OBLACI,
3. PAMIĄTKA MISJI ŚW. // 23-31 V 1987 // OO. REDEMPTORYŚCI.

Krzyż jest miejscem modlitwy indywidualnej.
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Figurę Chrystusa dłuta Mieczyslawa Króla, znajdującą się na frontonie
świątyni, umieszczono w 2000 r. dla
uczczenia Roku Jubileuszowego. 25 listopada została poświęcona przez ks. bp.
Grzegorza Balcerka121. Postać Chrystusa
odziana jest w długą tunikę, okryta obszernym płaszczem, zebranym w fałdę
i przerzuconym przez prawe ramię. Ręce
ma spuszczone ku dołowi, z dłońmi wysuniętymi ku przodowi.
Kapliczka Najświętszej Maryi
Panny została ufundowana w 1946 r.
przez Kazimierę Brzozowską i państwa
Jabczyńskich. Wybudowanie świątka było
związane ze śmiercią syna Brzozowskiej,
a także ze zniszczeniem podczas II wojny
światowej krzyża, który stał po przeciwnej stronie drogi. Podczas budowania
osiedla w latach 70. dźwig potrącił figurę, która uległa całkowitemu zniszczeniu.
W 1982 r. okoliczni mieszkańcy ufundowali nowy świątek, a 12 grudnia 1982
r. poświęcenia dokonał ks. Marian Nowak122.
121
122

Wg Kroniki Parafii pw. Miłosierdzia Bożego.
Tamże.
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W 2013 r. kapliczkę odnowiła Wspólnota Żywego Różańca z okazji
30-lecia swego istnienia123. Kilka miesięcy później figura została uszkodzona
w wyniku huraganu. Nową figurę, na wzór zniszczonej, ufundowała anonimowa osoba. Przedstawia ona Matkę Bożą odzianą w białą, marszczoną suknię
i niebieski płaszcz spięty na piersi. Stoi na niebieskiej kuli ziemskiej, przytrzymując stopą czarnego węża. Napis na cokole mówi o dacie i fundatorach
kapliczki:

Rozmowa z ks. prob. Henrykiem Ogrodnikiem (luty 2019 r.) oraz korespondencja mailowa
z p. Stefanią Komuniecką - Barłóg (kwiecień 2019 r.).

123
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KU CZCI // NAJŚW. // MARII // PANNY // - //
UFUNDOWALI // W ROKU 1946 // K. BRZOZOWSKA
// I JABCZYŃSCY.

Przy figurze stawiany jest ołtarz na Boże Ciało, a okoliczni mieszkańcy
zapalają przy niej znicze i stawiają kwiaty.
Krzyż przydrożny stojący na ul. Stróżyńskiego ma długą historię. Pierwotny dębowy świątek wykonał Stanisław Jakubiak. Był on ufundowany przez
okolicznych mieszkańców w intencji odzyskania niepodległości i ustawiony
w 1926 r. na skrzyżowaniu dróg124. W noc sylwestrową 1939/1940 r. Niemcy
postanowili go zniszczyć. Rok po wyzwoleniu ustawiono drugi świątek, tym
razem z drzewa jesionowego, który był dziełem Jana Wyrwały.
Dokładnie 10 lat później osłabiony próchnicą krzyż został złamany wskutek wichury. Następnym fundatorem dębowego krzyża, wykonanego przez
Antoniego Bandeckiego w kwietniu 1957 r., było Kółko Rolnicze i Ochotnicza
Straż Pożarna125. Tuż przed jego ustawieniem, umieszczono w ziemi list w butelce opisujący całą historię świątka. Podczas prac budowlanych w 1982 r. usunięto go ponownie. Inicjatorami ustawienia kolejnego krzyża byli mieszkańcy
i Kółko Rolnicze, a wykonawcą
Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa126. Efektem prac było uroczyste postawienie modrzewiowego
świątka w miejscu, w którym stoi
do dnia dzisiejszego. Poświęcenia
dokonał w pierwszą rocznicę stanu
wojennego - 13 grudnia 1982 r.
ks. abp Jerzy Stroba. Nad krzyżem
opiekę sprawuje Grupa Różańcowa
Mężczyzn127. Świątek posiada srebrną Pasyjkę, przedstawiającą Chrystusa z głową przechyloną na prawą
stronę, w wąskim perizonium na
biodrach. Cechą charakterystyczną
krzyża jest także uskok znajdujący
się w jego dolnej części.
Na terenie parafii, w pobliżu bloku nr 16 na os. Sobieskiego,
Wg Kroniki Parafii pw. Miłosierdzia Bożego; zob. także K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 188.
Rozmowa z p. Małgorzatą Gmurowską (styczeń 2019 r.).
126
Wg Kroniki Parafii pw. Miłosierdzia Bożego.
127
Rozmowa z ks. prob. Henrykiem Ogrodnikiem (marzec 2019 r.).
124
125
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znajduje się także krzyż powypadkowy. Metalowy świątek jest osadzony
w ziemi, a jego otoczenie jest wyłożone kostką brukową. Regularnie stawiane
są przy nim świeże kwiaty i znicze.

Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana ul. Kościelna
Nad wejściem do świątyni widoczna jest rzeźba Chrystusa dłuta
Władysława Marcinkowskiego z 1898 r.128 Chrystus przedstawiony jest w długiej, obszernej sukni, z zawieszonym na ramionach obszernym płaszczem. Prawa ręka uniesiona jest w geście błogosławieństwa, lewa wskazuje gorejące serce.
Nad jego postacią widoczny jest baldachim przypominający bastion.

128

AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 918.
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Na terenie przykościelnym, za świątynią, znajduje się grota Matki Bożej
z Lourdes, która powstała w 1919 r. z inicjatywy ks. Rucińskiego. W tym
czasie trwał proces beatyfikacyjny św. Bernadetty, której w 1885 r. w grocie
Massabielle objawiła się Matka Boska. Projekt obiektu wykonał brat ówczesnego proboszcza - Kazimierz Ruciński. Ma ona formę barokowego portalu.
W dolnej części są dwie ławy lastrykowe o bokach zasłoniętych wolutami.
Grota właściwa umieszczona jest pod arkadą o kształcie głębokiej niszy wyłożonej ciemnym kamieniem. Pierwotnie w jej wnętrzu stały figury wykonane
z piaskowca. Obecna gipsowa rzeźba Matki Bożej pochodzi z 1957 r.129 Maryja ubrana jest w długą, białą suknię, przewiązaną w talii błękitnym pasem
i w szaty miękko opływające sylwetkę. Na głowie ma długi welon z dekoracyjną koroną. Przez dłonie złączone do modlitwy przewieszony jest różaniec.

W 1919 r. Ruciński zaprojektował także krzyż i figury świętych znajdujące się u szczytu groty. Ażurowy krzyż posiada lilijki na szczycie i ramionach.
Wg pierwotnego projektu, na jego podstawie miał znajdować się wizerunek
orła w koronie, obok miała być widoczna data 1919, a nad orłem litera M.
Krzyż znajdujący się na szczycie groty nie posiada jednak tych detali. Tuż
pod nim znajduje się kartusz z monogramem maryjnym, od którego odchodzą dwie girlandy. Grotę wieńczą postacie św. Floriana i św. Józefa130. Rzeźba
129
130

AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 917.
AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 915.
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św. Floriana umieszczona jest na jej szczycie, na cokole nad lewym filarem131.
Święty przedstawiony jest w postawie stojącej, w stroju rzymskim: zbroi wojownika rzymskiego, z peleryną na ramionach, sandałami na stopach z hełmem
z piórami na głowie. Lewą ręką przytrzymuje chorągiew, w prawej naczynie,
z którego wylewa wodę na model domu stojącego u jego stóp. Druga rzeźba przedstawia św. Józefa132. Znajduje się on na cokole nad prawym filarem.
Święty ukazany jest w postawie stojącej,
w długiej szacie, na którą założona jest
luźna tunika. Prawa ręka uniesiona jest
w górze, pierwotnie trzymała najprawdopodobniej laskę, obecnie dzierży krzyż
z Pasyjką; lewa luźno spuszczona ku dołowi z dłonią wysuniętą do przodu.
Od 2014 r. na placu przykościelnym stoi figura Serca Pana Jezusa, która
w przyszłości stanie się elementem odbudowanego Pomnika Wdzięczności, stojącego przed wojną na pl. Mickiewicza133.
Odlana w brązie postać jest wierną kopią
oryginalnej rzeźby autorstwa Marcina
Rożka. Jej autorem jest Michał Batkiewicz,
a fundatorem odlewu dr Andrzej Gabler.
3 czerwca 2016 r. miało miejsce jej uroczyste poświęcenie134.
Krzyż przydrożny stojący na ul. Dąbrowskiego 67. Jest repliką świątka
stojącego niegdyś na Moście Chwaliszewskim. W związku z budową nowego
mostu krzyż przeniesiono w 1876 r. na róg ul. Kościelnej i Wielkiej Berlińskiej (obecna ul. Dąbrowskiego). Od tego momentu jego losy są dość zawiłe,
bowiem krzyż wielokrotnie był przestawiany. Kurier Poznański w 1878 r. informował, że odnowiony krzyż został ustawiony na gruncie Wojciecha Magra
(dzisiejsza ul. Kościelna 11):

który nie szczędził ani kosztów, ani też kawałka ziemi, aby starodawną
pamiątkę, która kilkadziesiąt lat przyozdabiała most dawniejszy
AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 916.
AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 952.
133
Zob. str. 126-129. W intencji odbudowy Pomnika odprawiano co miesiąc Msze św., początkowo w Parafii pw. św. Marcina, a następnie w Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa i św.
Floriana. Patrz Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela ul. Fredry.
134
Rozmowa z poprzednim ks. prob. Rafałem Czerniejewskim (luty 2019 r.).
131
132
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zachować i na dalej w sercach katolików pozostawić przyszłym
potomkom135.

1 września 1878 r. poświęcenia krzyża dokonał ks. Chrustowicz. Z czasem
świątek trafił na ziemię jeżyckiego rolnika Antoniego Nowaka, który swój
grunt miał na ul. Wielkiej Berlińskiej (obecnie ul. Dąbrowskiego). W listopadzie 1906 r. w związku z regulacją ulic ustawiono go na ul. Wielkiej Berlińskiej 60, na gruncie bamberskiej rodziny Czajków (późniejsza ul. Dąbrowskiego 58)136.
Podczas II wojny światowej został zniszczony, a po okupacji w 1947 r.
odtworzony przez Czesława Woźniaka wg projektu stworzonego rok wcześniej137. Na obecnym miejscu znalazł się w latach 70. Jest to krzyż zamknięty
dwuspadowym daszkiem z niewielkim grzebieniem i Pasyjką. Postać Chrystusa ukazana jest z głową przechyloną na prawą stronę, z wąskim perizonium na
biodrach. Pod ramionami krzyża widoczna jest półokrągła zielona blacha, na
której można dostrzec Najświętsze Serce Jezusa i kotwicę. Oba elementy są
pozłacane. Na szczycie jest inskrypcja INRI.

S. Janicki, Zarys historii krzyża przy poznańskim moście chwaliszewskim, „Kronika Miasta
Poznania” 1990, nr 3/4, s. 240.
136
K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 187.
137
AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 1435.
135
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Interesującą historię ma także Madonna Jeżycka. Była to wykuta pod koniec XV w. piaskowcowa rzeźba przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem,
która najprawdopodobniej pochodziła
z Norymbergii. Początkowo usytuowano ją na narożu rynkowej kamienicy
należącej do rodziny Gieczów (nr 53).
W związku z przebudową domu w latach
70. XIX w. nabyła ją bamberska rodzina
Handschuhów z Jeżyc138. Figurę umieszczono na posesji na ul. Kościelnej 57,
a w 1905 r. na ul. Dąbrowskiego 149.
W 1940 r. została zniszczona. W 2001 r.
Romuald Łuczko odtworzył ją w kamieniu na podstawie zachowanej dokumentacji. Figura stoi na wysokim cokole, na narożu kompleksu mieszkalno-usługowego Bamberski Dwór, stojącego u zbiegu ul. Kościelnej i św. Wawrzyńca.
Przedstawia ona ukoronowaną postać Matki Bożej ukazanej w obfitych, drapowanych szatach. Maryja trzyma w prawej ręce berło, w lewej ukoronowane,
nagie Dzieciątko.
Poza wyżej wymienionymi obiektami warto podkreślić, że w archiwalnych zbiorach parafii znajduje się rzeźba św. Wawrzyńca, która była niegdyś
wstawiona do przydrożnej kapliczki, stojącej przy posesji Wejmanów na ul.
Kościelnej 17 - wymurowanej w 1827 r., i zniszczonej podczas wojny. Prócz
niej, można też zobaczyć XIX-wieczną drewnianą Pasyjkę, która była niegdyś
elementem krzyża przydrożnego.
Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela ul. Fredry
Krzyż misyjny znajduje się bezpośrednio przy wejściu do kościoła. Na
jego ramionach widoczny jest napis: W TYM ZNAKU ZWYCIĘŻYSZ, a na
trzonie znajdują się tabliczki upamiętniające poszczególne uroczystości:
1. MISJE PARAFIALNE // 18-25.05.2008 // OO. OBLACI N.M.P,
2. MISJE // PARAFIALNE // 9-16.5.1999 // XX FILIPINI,
3. MISJE // PARAFIALNE // 1-8.V.1988 // ROK // MARYJNY,
4. MISJE ŚW. // NAWIEDZENIA OBRAZU // M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ //
3-4.V.1978,
138
A. Kusztelski, Droga procesyjna z fary na rynek, „Kronika Miasta Poznania” 2003, nr 3, s. 248;
A. Kronthal, Poznań oczami Prusaka wzorowego, Poznań 2009, s. 66.
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5. MISJE ŚW. // 31. III. – 7.IV. 1974 // ROK JUBILEUSZOWU,
6. MISJE ŚW. // MAJ 1960.

Przed biurem parafialnym stoi figura Chrystusa Zbawiciela dłuta Eugeniusza Olechowskiego. Pomnik ustawiono w 2000 r. z okazji jubileuszu narodzin Chrystusa. Cytując za ówczesnym ks. prob. Leonardem Polochem:
(…) Nie opuszczała mnie myśl, że jeśli doczekam dwóch tysiącleci
narodzin Chrystusa, to moja parafia musi to jakoś wyrazić
zewnętrznie139.

139

B. Krzyślak, Kościół Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu, Poznań 2017, s. 104.
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Rzeźba ukazuje postać Jezusa odzianą
w długie, proste szaty. Prawą rękę unosi
w geście błogosławieństwa, w lewej trzyma jabłko
królewskie. U jego stóp stoją dwa podesty z inskrypcjami, które wyjaśniają przyczynę fundacji:

W HOŁDZIE WDZIĘCZNOŚCI //
JEZUSOWI CHRYSTUSOWI //
ZBAWICIELOWI CZŁOWIEKA //
W 2000-LECIE NARODZIN,
PARAFIA // NAJŚW. ZBAWICIELA //
W 50-LECIE ISTNIENIA.

Na pl. Mickiewicza140 umieszczono w 1989 r. odlaną z brązu tablicę przypominającą o stojącym w tym miejscu przed wojną pomniku Chrystusa Króla. Głosi ona, że:
W TYM MIEJSCU DO ROKU 1939 // STAŁ POMNIK CHRYSTUSA KRÓLA
// UFUNDOWANY PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO // POZNANIA, W IMIĘ
WDZIĘCZNOŚCI // ZA NIEPODLEGŁOŚĆ // ZNISZCZONY PRZEZ
HITLEROWSKIEGO // OKUPANTA.

Decyzja o postawieniu Pomnika Wdzięczności zapadła w październiku
1920 r. podczas I Zjazdu Katolickiego w Poznaniu, zwołanego przez Ligę
Katolicką. Monument miał być wotum dziękczynnym za odzyskanie niepodległości, jednocześnie związany z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W tym miejscu stał w latach 1903-1919 na straży bramy wjazdowej pomnik Otto Bismarcka.
Decyzją Magistratu został rozebrany po odzyskaniu niepodległości.

140
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Wyłoniono wówczas Komitet Budowy Pomnika, któremu przewodniczył poseł na sejm Kazimierz Brownsford. Po jego śmierci prezesem został starosta
krajowy Ludwik Begale, a stanowisko generalnego sekretarza przypadło ks.
prał. Józefowi Prądzyńskiemu. W 1927 r. Komitet zorganizował konkurs, który odbył się w pawilonie handlowym Targów Poznańskich. Przedstawiono 44
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gipsowe modele, spośród których I nagrodę otrzymał wspólny projekt Józefa
Różyńskiego i Józefa Starzyńskiego, II nagrodę Wawrzyniec Kaim, III nagrodę
Stanisław Ostrowski141. Poza tym jury zakwalifikowało do zakupienia projekty
autorstwa: Zygmunta Otto, Oskara Sosnowskiego i Marcina Rożka. Konkurs
w pewnym stopniu rozczarował organizatorów
z uwagi na brak umiejętnego rozwiązania urbanistycznego, które
miało podnieść to miejsce do rangi zamkniętego z trzech stron placu
z widokowym otwarciem od frontu142.

W 1928 r. Lucjan Michałowski zaproponował własną wizję pomnika,
która została zaakceptowana, jednak z zastrzeżeniem wskazującym na uwzględnienie symboli narodowych i religijnych. Rok później ustawiono granitowy
cokół z napisem: Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w hołdzie – wdzięczn
Polska. W 1930 r. Magistrat wydał pozwolenie na budowę pomnika i od razu
przystąpiono do prac.
Pomnik Wdzięczności miał formę łuku triumfalnego o wysokości ok.
14,5 m i o długości 23 m. Od strony frontowej w środkowej wnęce znajdowała się wysoka na 4 m figura Chrystusa143. Posąg, dłuta Marcina Rożka,
„Kurier Poznański” R. 22, nr 593, 29 grudnia 1927 r., s. 5.
H. Hałas, Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, „Kronika Miasta Poznania” 2001, nr 2,
s. 124.
143
Obecnie centralny element Pomnika Wdzięczności, czyli figura Jezusa Chrystusa, stoi pod
kościołem św. Floriana, przy ul. Kościelnej. (zob. str. 122).

141
142
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wykonano z brązu w odlewni fabryki Hipolita Cegielskiego. Serce znajdujące się
w figurze ufundowane zostało przez katolickie matki miasta Poznania. Medalion znajdujący się po lewej stronie przedstawiał papieża Piusa XI, a po prawej
prymasa Polski Edmunda Dalbora. Stronę północną ozdabiały płaskorzeźby
autorstwa Kazimiery Pajzderskiej: wizerunek rycerza w husarskiej zbroi oraz
żołnierza w polowym mundurze i hełmie, trzymającego karabin. W środkowej wnęce znajdowała się alegoryczna płaskorzeźba przedstawiająca trzy stany współczesnej Polski skupione pod polskim godłem. Na pomniku widniał
napis: Sacratissimo Cordi - Polonia Restituta144. Na jego cokole znajdował
się napis: Błogosław Panie naszej Polskiej Ziemi. Pomnik był miejscem przeróżnych manifestacji, obchodów rocznic powstania wielkopolskiego i zjazdów
Weteranów Powstań Narodowych.
30 października 1932 r. w święto Chrystusa Króla miało miejsce uroczyste odsłonięcie monumentu w asyście duchowieństwa, władz miejskich
i licznie zgromadzonych wiernych.
Monument został wysadzony w powietrze przez Niemców w październiku 1939 r. Niszczeniem kierował osobiście syn Namiestnika Kraju Warty - Eckhardt Greiser. Figurę przetopiono po kilku dniach na kule armatnie. Szczątki
dwóch błogosławiących palców Jezusa, ocalone przez polskich robotników, są
do dziś przechowywane w poznańskim Muzeum Archidiecezjalnym.
Parafia pw. Najświętszej Bogurodzicy Maryi os. Stare Żegrze
Na terenie przykościelnym znajdują się: krzyż misyjny, figura Matki Bożej i figura Serca Pana Jezusa. Krzyż misyjny jest wykonany z dębu, a na
ramionach i szczycie posiada ochronne opierzenie. Początkowo stał z drugiej
strony kościoła, przeniesiono go jednak, by był bardziej widoczny i dostępny
dla parafian. Znajdują się na nim cztery tabliczki informujące o odbytych Misjach św.:
1. MISJE // PARAFIALNE // 28 IV – 5 V 1991 // OJCOWIE FILIPINI,
2. Misje Parafialne // 18 – 25 X 1998 // KSIĘŻA // CHRYSTUSOWCY,
3. MISJE PARAFIALNE // 12 – 19 X 2008 // Ojcowie Misjonarze //
Oblaci Maryi Niepokalanej,
4. MISJE PARAFIALNE // 1 – 9 X 2016 // Ks. kanonik Mateusz Misiak.

Figura Matki Bożej stała niegdyś przy starym domu państwa Szymkowiaków, którzy podarowali grunt pod kościół145. Z czasem przeniesiono ją i ustawiono przy krzyżu misyjnym. Świątek jest betonowy i ukazuje postać Matki Bożej
144
145

Najświętszemu Sercu - Polska Odrodzona.
Rozmowa z ks. prob. Henrykiem Szymczakiem (październik 2018 r.).
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ubranej w jasnożółtą suknię, przewiązaną w talii złotym paskiem i błękitnym
płaszczem spiętym na piersi. Maryja stoi na błękitnej kuli ziemskiej, przytrzymując stopą czarnego węża. W maju odbywają się przy obu świątkach Nabożeństwa Majowe z udziałem dzieci. Parafianie dbają o otoczenie, przycinają krzewy
i przynoszą kwiaty. Zdarza się też, że przy figurze znajdują się wota wiernych
w postaci różańców.

Figura Serca Pana Jezusa stała niegdyś
wewnątrz oszklonej gabloty, w pobliżu starego probostwa na dawnej ul. Ostrowskiej,
które zostało przeznaczone do rozbiórki.
W czasach likwidacji wiejskiej zabudowy
i rozbudowy osiedla ks. prob. Henryk Szymczak wziął rzeźbę ze sobą, by uchronić ją przed
zniszczeniem. Od 2002 r. stoi ona na cokole na placu przykościelnym. Napis na tablicy
głosi:
SERCE JEZUSA // BŁOGOSŁAW // NASZEJ
OJCZYŹNIE // PARAFII // I RODZINOM //
A. 2002 D.
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Pomnik jest wykonany z żywicy. Chrystus odziany jest w długą tunikę
okrytą obszernym płaszczem, zebranym w fałdę i przerzuconym przez lewe
ramię. Prawą rękę trzyma w geście błogosławieństwa, lewą wskazuje na serce
oplecione koroną cierniową. Przy świątku kończy się Procesja Serca Pana Jezusa, odbywają się też modlitwy indywidualne.
Krzyż stojący na ul. Milczańskiej został ufundowany w 1935 r. przez
gospodarza Wieruszowskiego mieszkającego na Żegrzu146. W latach 80. został z niewiadomych przyczyn usunięty147, szybko jednak ustawiono nowy,
który wykonano ze słupów telefonicznych. Cytując za ks. prob. Henrykiem Szymczakiem: „przygotowaliśmy krzyż, wykopaliśmy dół i umocowaliśmy kamieniem, a w nocy poszliśmy z grupą młodzieży i go wstawiliśmy”148. Obecny świątek jest wykonany z drzewa sosnowego. Pasyjka
jest metalowa i pomalowana na srebrny kolor. Ukazuje postać Chrystusa
z głową przechyloną na prawą stronę, z perizonium zwężającym się ku prawemu biodru. Nad nią jest inskrypcja INRI. Na szczycie i ramionach umieszczono opierzenie chroniące przed zniszczeniem. Odbywa się przy nim uroczystość
Podwyższenia Krzyża. Przechodnie modlą się przy nim, stawiają kwiaty i znicze.

Rozmowa z p. Natalią Rzepką (wrzesień 2018 r.).
Krzyż ostatecznie trafił do Muzeum Archidiecezjalnego.
148
Rozmowa z ks. prob. Henrykiem Szymczakiem (październik 2018 r.).
146

147
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Krzyż przy posesji na ul. Byteńskiej ustawił w 1927 r. na zakończenie budowy domu Adam Stefanowski149. Świątek zastąpiono kilka lat temu nowym,
sosnowym, mającym trójlistne zwieńczenie ramion i szczytu. Posiada niewielką, metalową Pasyjkę ukazującą Chrystusa z głową przechyloną na prawą
stronę, z wąskim perizonium o miękko układających się fałdach. Nad Pasyjką
przymocowano blaszany daszek, a nad nim inskrypcję INRI.

Krzyż znajdujący się przy
tzw. dawnym domu Klatkiewicza, pierwotnie stał kilka metrów
dalej przy gospodarstwie, które
obecnie już nie istnieje. W okresie
Kulturkampfu wyruszała do niego
procesja z parafii św. Rocha, gdzie
ksiądz głosił kazanie. Na początku
XXI stulecia rodzina Chlebanowskich ufundowała nowy obiekt150.
Świątek ma trójlistne zwieńczenie
ramion i szczytu. Pasyjka jest metalowa i ukazuje postać Chrystusa
z głową delikatnie opadająca na
prawą stronę, z długim perizonium
sięgającym kolan. Płotek okalający
149
150

Rozmowa z p. Anną Kasperczak (kwiecień 2019 r.).
Rozmowa z ks. prob. Henrykiem Szymczakiem (październik 2018 r.).
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świątek jest zabytkowy. Niegdyś zatrzymywały się przy nim pielgrzymki zmierzające do Tulec151. W czasach obecnych, w Wielki Piątek, kończy się przy nim
droga krzyżowa.
Kapliczka św. Wawrzyńca stała niegdyś na skrzyżowaniu dróg, przed
nieistniejącym już domem jej fundatora, rzeźnika z Żegrza, Andrzeja Rzymoniaka. Ufundował ją w 1894 r. w intencji błagalnej o ochronę przed pożarami, które niegdyś często nawiedzały wieś. Rzeźba jest strugana i przedstawia świętego wraz z jego atrybutami: palmą
i kratą żelazną, a jej autorstwo przypisano
bamberskiemu snycerzowi - Tadeuszowi Glogerowi, który wykonał ją najprawdopodobniej
w II połowie XIX stulecia152. W związku z tym,
że w okresie II wojny światowej w pobliżu kapliczki mieściła się siedziba SS-manów, figura
św. Wawrzyńca została wyrzucona przez nich
na stos kamieni. Jeden z mieszkańców wykradł
figurę i zakopał w ogrodzie. Po wojnie odkopano ją i wstawiono na dawne miejsce. Podczas budowy osiedla w latach 80. świątek został zniszczony przez grupę wandali. Szkody naprawił
anonimowy parafianin, jednak dla lepszego zabezpieczenia postanowiono oszklić wnękę. Kapliczka jest dwupoziomowa, murowana, otynkowana i nakryta czterospadowym daszkiem
zwieńczonym krzyżem o trójlistnych ramionach.
Pod wnęką znajduje się gzyms uskokowy, a następnie prosty cokół wraz z napisem: AR 1894. Kapliczkę otacza sztachetkowy płotek z betonowymi łupkami
w narożach. Ludność gromadzi się przy niej 10 sierpnia każdego roku w dzień
św. Wawrzyńca153.
Kapliczka św. Rocha usytuowana jest przy ul. Byteńskiej. Pierwszą kapliczkę wzniesiono najprawdopodobniej na początku XIX stulecia. Różniła się
od obecnej, bowiem zbudowano ją w kształcie domku na drewnianym słupie.
W górnej części ustawiona była figura św. Rocha z psem: św. Rocha datowano
na XVIII w., zaś psa na XIX w.154 Poniżej w płytszej wnęce znajdowała się ludowa figura Matki Bożej Bolesnej, także pochodząca z XIX w.155
AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 10943.
AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 980; zob. także J. J. Sobczak, op. cit., s. 38.
153
Rozmowa z ks. prob. Henrykiem Szymczakiem (październik 2018 r.); zob. także K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 182.
154
AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 982.
155
AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 983.
151
152
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Fundatorką świątka była Grekowa, która jako jedyna ocalała z całej
rodziny podczas panowania epidemii cholery. W 1891 r. grunty Grekowej
odkupili Marianna i Wojciech Leitgeberowie, którzy jednocześnie postanowili opiekować się świątkiem156. Kapliczkę zniszczyli żołnierze niemieccy
w 1939 r. Po wyzwoleniu kapliczkę odbudowano, jednak w innym charakterze. Wzniósł ją Jan Leitgeber z siostrą Weroniką. Kapliczka stoi na
pagórku. Jest murowana i otynkowana, nakryta półkolistym daszkiem.
Początkowo umieszczono w niej pierwotne figurki. W latach 60. mieszkańcy Żegrza, Rataj
i Starołęki gromadzili się przy niej w dniu św. Rocha modlili się, śpiewali i ozdabiali świątek kwiatami. Na przełomie lat 70. i 80., kiedy to zaczęto
wywłaszczać właścicieli okolicznych gospodarstw,
potomkowie nabywców zdecydowali się oddać
figury do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Decyzją księdza proboszcza do wnęki trafił obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i obraz
Serca Pana Jezusa. W 2007 r. powrócił do niej
dawny patron św. Roch w towarzystwie anioła
i psa. Jest to figura drewniana, wystrugana przez jednego z parafian. Pod nią
jest drugie zagłębienie, w którym niegdyś znajdowała się reprodukcja obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej, z czasem zastąpiona wizerunkiem Matki
Bożej Licheńskiej. Wstawiono także szybę chroniącą figurkę przed kradzieżą.
156
Rozmowa z ks. prob. Henrykiem Szymczakiem (październik 2018 r.); zob. także J. J. Sobczak,
op. cit., s. 39; K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 183.

134

Mała architektura sakralna

Dodatkowo na cokole umieszczono tablicę z historią świątka. Obecnie
w sierpniu każdego roku odbywa się przy niej Odpust i Nabożeństwo Błogosławienia Zwierząt157.
Kapliczka Serca Pana Jezusa znajduje się na terenie przydomowego ogródka, na posesji nr 84 należącej do
rodziny Jarzębowskich. Ufundował ją w 1907 r. po wybudowaniu domu, właściciel posesji Stanisław Piechowiak
w podzięce za łaski, jakie otrzymała rodzina158. Żona fundatora pochodziła z bamberskiej rodziny Muthów. Do czasów ostatniej wojny kapliczce patronował św. Jan Chrzciciel, a poniżej znajdował się obraz św. Stanisława Biskupa
i ryngraf Matki Boskiej Częstochowskiej. Podczas okupacji mieszkańcy domu zostali wygnani, a figurę usunęli
Niemcy. Po wyzwoleniu w 1946 r. właściciele wrócili
i odnowili kapliczkę159. Do dziś stoi w niej cynowo - ołowiana rzeźba Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to kapliczka murowana, zwieńczona czterospadowym daszkiem
z żeliwnym krucyfiksem z Pasyjką o trójlistnych ramionach.
W środkowej kondygnacji, znajduje się mała, półkolista
wnęka, w której można dostrzec obraz św. Stanisława
wskrzeszającego Piotrowina.

Krzyż stojący na niewysokim wzgórzu na
os. Oświecenia został postawiony w latach 90.
XX stulecia na prośbę mieszkańców osiedla160.
Krzyż wykonano z metalu i obudowano deskami syberyjskimi. Pasyjka jest metalowa i ukazuje Chrystusa z głową przechyloną na prawą
stronę, z długim perizonium, zwężającym się ku
prawemu biodru. Nad nią jest inskrypcja INRI.
Odbywają się przy nim Nabożeństwa Majowe
i Różańcowe. Wierni stawiają przy krzyżu kwiaty
i znicze.

Rozmowa z ks. prob. Henrykiem Szymczakiem (październik 2018 r.).
J. J. Sobczak, op. cit., s. 37.
159
AKM, Karta zabytków ruchomych nr 1001.
160
Rozmowa z ks. prob. Henrykiem Szymczakiem (październik 2018 r.).

157
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Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła ul. Waseli
Krzyż misyjny postawiono 18 grudnia 1977 r. na placu budowy świątyni . Znajdują się na nim cztery tabliczki upamiętniające odbyte Misje św.:
161

1. Czwarte Misje Parafialne // w dniach od 2 do 10.10.2010 r. //
prowadzili // Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej,
2. Trzecie Misje Parafialne// Roku Odkupienia 2000 // w dniach od 16 do
24.10.1999 r. // prowadzili // Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej,
3. Drugie Misje parafialne // w dniach od 15-22.05.1988 //
prowadzili OO. Oblaci M.I // z Lublińca,
4. Pierwsze Misje // przed Nawiedzeniem // Jasnogórskiej Pani // w dniach
od 11-18.12.1977 r. // prowadzili XX Filipini // z Studziennej.

W soboty, w godzinie Apelu Jasnogórskiego, wierni zbierają się przy krzyżu misyjnym, aby wyśpiewać: „Maryjo Królowo Polski. Jestem przy Tobie!
Pamiętam! Czuwam!”.
Na terenie parafii, na jednym z drzew na ul. Opolskiej, znajduje się drewniany, pomalowany na biało krzyż powypadkowy z niewielką Pasyjką. Chrystus ukazany jest z głową przechyloną na prawą stronę, z perizonium zwężającym się ku prawemu biodru. Pod krzyżem ustawione są przeważnie kwiaty
i znicze.

161

Wg Kroniki Parafii NMP Matki Kościoła.

136

Mała architektura sakralna

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny z La Salette ul. Ścinawska
W dniu 21 września 2003 r. odbyła się Suma Odpustowa, podczas której ks. bp. Grzegorz Balcerek dokonał poświęcenia krzyża, który planowano
ustawić w przyszłości na placu budowy kościoła162. Uroczystość miała miejsce
11 listopada 2003 r. w godzinach wieczornych. 11 września 2011 r. odbyły się
pierwsze Misje św., które upamiętnia tabliczka przymocowana do belki:
MISJE PARAFIALNE // 2011 // Misjonarze Świętej Rodziny.

W ogrodzie przykościelnym ustawiono dwie drewniane kapliczki. Pierwszej patronuje Matka Boża z La Salette. Postać płaczącej Matki Bożej ukazana
jest w pozycji siedzącej, z rękoma zasłaniającymi twarz. Ubrana jest w suknię,
z narzuconą chustą oblamowaną wstęgą róż. Na głowie ma koronę, której
162

„La Salette. Pismo Parafii pw. NMP z La Salette w Poznaniu”, wrzesień 2003, nr 8 (21), s. 2.
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podstawę stanowią róże, a z każdej z nich wyłania się diament. Druga to kapliczka o identycznym wyglądzie, jak świątek opisany wyżej, z drewnianą figurą
św. Franciszka. Święty ukazany jest w habicie franciszkańskim, z przewiązanym w pasie sznurem. W lewej ręce trzyma gałąź z dwoma ptakami, prawą ma
wzniesioną w geście błogosławieństwa. Obie figury są ustawione na drewnianej
podstawie.

Na terenie parafii, przy Domu Misyjnym na ul. Małoszyńskiej, znajduje
się od 1995 r. kapliczka Matki Bożej Fatimskiej. Ufundowali ją księża Zgromadzenia. Świątek jest murowany, otynkowany, a podstawa wykończona cegłą
klinkierową. Górna część nakryta jest dwuspadowym daszkiem zwieńczonym
długim, stalowym krzyżem. W głębokiej wnęce stoi figura Matki Bożej Fatimskiej wykonana z tworzywa sztucznego163. Jej postać ukazano w białej sukni
i białych szatach przyozdobionych złotymi ornamentami, w talii ma złoty
sznur zwieńczony chwostem. Dłonie ma złożone do modlitwy, przez prawą rękę przewieszony jest srebrny różaniec. Matka Boża stoi na obłokach,
a u jej stóp widoczne są dwa ptaki. Do wnęki wstawiono także kraty chroniące przed kradzieżą. Tuż pod nią, z cegieł klinkierowych wykonano mały
przeskok, służący do stawiania zniczy. Niegdyś znajdowała się też tablica
z napisem:
Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała Boga ciężkimi
grzechami. Niech ludzie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy. Na koniec Moje
Niepokalane Serce zatriumfuje.
1 X 1995 Misjonarze Świętej Rodziny164.
163
164

AKM, Katalog zabytków ruchomych 10970.
J. J. Sobczak, op. cit., s. 11.
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Obecnie na cokole pozostały jedynie ślady
po zdemontowanej tablicy. Przy kapliczce odbywają się odpusty parafialne, a także modlitwy
indywidualne. Mieszkańcy regularnie stawiają
przy niej znicze i kwiaty.
Nieco dalej, w przydrożnej części ogrodu
klasztornego, widać pozostałość po figurze Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą pod koniec
2007 r. podarowali wierni165. Pomnik został
zniszczony166.
Interesującym obiektem jest krzyż katyński znajdujący się na cmentarzu junikowskim,
tuż przy kaplicy cmentarnej. Ufundowała go
w 1998 r. Sekcja Rodzin Katyńskich. Przy świątku zbudowano kamienny ołtarz, na którym widnieją napisy: Katyń, Kozielsk,
Ostaszków, Starobielsk oraz Smoleńsk. Jak głosi tabliczka na jego trzonie:
Ten Święty Krzyż jest wierną //
Kopią Krzyża ustawionego przez Episkopat Polski na symbolicznej //
mogile w Lesie Katyńskim. //
Niechaj i w tym miejscu ten znak //
męki i zbawienia wraca wiecznej //
pamięci 14.500 polskich oficerów //
zdradziecko pojmanych i podstępnie //
straconych w ZSRR w pierwszych //
miesiącach roku 1940.

165
166

„La Salette. Pismo Parafii pw. NMP z La Salette w Poznaniu”, styczeń 2008, nr 1 (70), s. 4.
Rozmowa z ks. prob. Stanisławem Czarnym (styczeń 2019 r.).
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Pod nią widoczna jest maleńka kapliczka z figurą Matki Bożej
Niepokalanie Poczętej, przedstawionej w długiej sukni, pasie zawiązanym
w talii i obfitym płaszczu. Maryja stoi na kuli ziemskiej, przytrzymując stopą węża. Nad tabliczką przymocowano srebrną Pasyjkę ukazującą Chrystusa
z głową opadającą na prawą stronę, z wąskim perizonium na biodrach. Wszystkie świątki są otoczone przez wstążki w barwach narodowych, widoczna jest
także flaga i różaniec.
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
ul. Mariacka
Na placu przykościelnym znajduje się kilka obiektów: krzyż misyjny, kapliczka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, figura Serca Pana Jezusa i kapliczka Najświętszej Maryi Panny. Trudno dokładnie ustalić historię dębowego krzyża
misyjnego. Wiadomo, że postawiono go w 1934 r., jednak nieznane są jego
losy podczas II wojny światowej. Zdaniem okolicznych mieszkańców pamiętających te czasy, krzyża na placu przykościelnym wówczas nie było. Najprawdopodobniej był przechowywany w kościele, gdzie Niemcy urządzili magazyn167.
Na jego ramionach znajduje się napis RATUJ DUSZĘ SWOJĄ, a na trzonie
można odnaleźć kilka tabliczek i ryt informujący o odbytych Misjach św.:
1. Zbawicielowi // wdzięczni za zbawienie // w roku Jubileuszowym // 1934,
2. Ryt: RP // 1924 // 1974,
3. PAMIĄTKA // MISJI ŚW. // 2-8. XII. 1945,
4. PAMIĄTKA // MISJI ŚW. // 17-25 III 1962,
5. PAMIĄTKA // MISJI ŚW. // 1-8 XII 1974,
6. PAMIĄTKA // MISJI // 2 (…)168 1975 // MISJE (…)169 //
28 (…)170 // KSIĘŻA SERCJANIE,
7. PAMIĄTKA // MISJI ŚW/ // 24 XI – 1 XII // 1985,
8. MISJE ŚW. // 5-14 X 2013. // xx FILIPINI.

Krzyż osadzony jest w szczudle, posiada opierzenie na szczycie i ramionach chroniące przed zniszczeniem. Jest miejscem modlitwy indywidualnej,
a wierni stawiają przed nim znicze.

Informacja od okolicznych mieszkańców przekazana przez ks. prob. Jana Bartkowiaka (luty
2019 r.).
168
Napis nieczytelny.
169
Napis nieczytelny.
170
Napis nieczytelny.
167
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Kapliczkę Matki Bożej z Dzieciątkiem postawiono w okresie powojennym171. Na frontowej ścianie ukazano postać Matki Bożej w błękitnym płaszczu, obejmującej lewym ramieniem błogosławiące
Dzieciątko, odziane w białą sukienkę. Świątek jest
murowany i otynkowany, w górnej części nakryty
dwuspadowym daszkiem, ściętym pośrodku. Całość
stoi na betonowym cokole. W dolnej części listwy
znajduje się półkolista półeczka na kwiaty. Kapliczka
jest przede wszystkim miejscem indywidualnej modlitwy, odbywają się przy niej także Nabożeństwa
Majowe.
Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa pochodzi z okresu międzywojennego172. Rzeźbę wykonano ze sztucznego kamienia, a cokół z lastriko. Posąg przedstawia postać Chrystusa z rozpostartymi w geście błogosławieństwa
ramionami. Długie szaty spływają na bose stopy. Na piersi widoczne czerwone
serce oplecione koroną cierniową w promienistej glorii o kształcie krzyża. Cokół jest współczesny, dwustopniowy. Do figury prowadzi osobna alejka.

AP, Dokumentacja związana z zabytkami ruchomymi, Kapliczka Matki Boskiej
z Dzieciątkiem.
172
AP, Dokumentacja związana z zabytkami ruchomymi, Rzeźba Najświętszego Serca Pana
Jezusa.
171
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Figura Najświętszej Maryi Panny została umiejscowiona za biurem parafialnym
ok. 2015 r.173 Ukazuje postać Matki Bożej
w białej sukni, zielonym pasie w talii i błękitnej,
obszernej szacie zapiętej na piersi, z fałdą przerzuconą na prawe biodro. Rzeźba jest umieszczona wewnątrz drewnianego obramowania,
w otoczeniu bujnych krzewów. Odbywają się
przy niej Nabożeństwa Majowe.
Kapliczkę Maryi Panny stojącą na
ul. Głównej 32, będącej w przeszłości polem
uprawnym, ufundował Marcin Witkowski
w 1876 r. W głębokiej, półkolistej, oszklonej wnęce znajdowała się rzeźba Maryi
Panny, którą podczas wojny w 1940 r. zniszczyli Niemcy174. Obecna figura ukazuje postać Maryi w białej sukni, ze złotym pasem w talii i niebieskiej, obszernej szacie zapiętej na piersi. Pod figurą znajdują się inne wnęki,
w których niegdyś znajdowały się obrazy: frontowa jest zamknięta drewnianymi drzwiczkami, a boczne zamurowane. Na piaskowcowej tablicy widnieje
napis:
FUNDATOR // MARCIN WITKOWSKI // 1876.

173
174

Rozmowa z ks. prob. Janem Bartkowiakiem (luty 2019 r.).
AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 3917; zob. także K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 179.
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Kapliczka jest dwukondygnacyjna, murowana, nakryta czterospadowym
daszkiem zwieńczonym krucyfiksem. Świątek otacza ogrodzenie w postaci cementowych słupków, połączonych metalowym łańcuchem. W okresie Kulturkampfu odbywały się przy nim demonstracyjne modły ze śpiewami, zatrzymywały się pielgrzymki, a obecnie jest to miejsce indywidualnej modlitwy.
Kapliczka Matki Bożej na ul. Głównej 64 została postawiona podczas Kulturkampfu w 1881 r.
Kapliczka jest starsza od stojącego bezpośrednio przy
niej budynku175. W głębokiej, oszklonej, półkolistej wnęce stoi gipsowa figura Matki Boskiej ukazana w białej sukni, przewiązanej w talii złotym pasem,
z granatowymi, obfitymi szatami. Poniżej znajdują
się płytkie półkoliste wnęki przyozdobione latarenką
i wieńcem z kwiatów, a pod nią piaskowcowa tablica
mówiąca o fundacji:
Fundowała // Petronela Czarnecka // 1881.

Kapliczka jest dwukondygnacyjna. Zbudowana
z cegły i otynkowana, nakryta ceglanym, stromym
dwuspadowym dachem pokrytym blachą. Świątek
otacza ozdobny metalowy płotek. Mieszkańcy gromadzili się przy nim na modlitwy
i śpiewy, zatrzymywały się tu także pielgrzymki idące do Sanktuarium Maryjnego
w Dąbrówce Kościelnej.
Kapliczka stojąca przy ul. Wrzesińskiej 8, została wzniesiona w ogrodzie przydomowym w 1947 r., w podziękowaniu za
przeżycie II wojny światowej176. Ufundowali ją Magdalena i Tomasz Majchrzakowie. Właścicielka posesji budowała ją sama
wg wskazówek murarza. We wnęce stała
w przeszłości gipsowa figura Matki Bożej
Niepokalanie Poczętej została jednak skradziona177. Kapliczka zbudowana jest z cegły
i otynkowana, a czterospadowy daszek był
J. J. Sobczak, op. cit., s. 29; zob. także. K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 180.
Rozmowa z ks. prob. Janem Bartkowiakiem (luty 2019 r.).
177
J. J. Sobczak, op. cit., s. 32.
175

176
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zwieńczony niegdyś krucyfiksem. W dolnej części widoczny jest znak krzyża z zaoblonym zwieńczeniem ramion. Na ścianie wnęki przyklejono obrazek
z napisem: Popatrz na tę matczyną twarz! Świątek jest z zewnątrz niewidoczny
i bardzo zniszczony - teren jest niezamieszkały, a obiektem nikt się nie opiekuje.
U zbiegu ul. Krótkiej i Średniej stoi na
wysokim cokole figura Matki Bożej. Wiadomo, że sama rzeźba, jak i kolumna pochodzą
z czasów powojennych, a postument to pozostałość po stojącej w tym miejscu kapliczki
przydrożnej z drugiej poł. XIX w.178 Figura
ukazuje postać ukoronowanej Matki Bożej
w białej sukni, w obfitych szatach zapiętych
na piersi, z fałdą przerzuconą na prawe biodro. Świątek odmalowano w 2018 r.

Na terenie parafii znajdują
się dwa krzyże powypadkowe.
Pierwszy z nich to biały, prosty
drewniany świątek przybity do
jednego z drzew na ul. Gnieźnieńskiej. Drugi wykonany jest
z cienkich, drewnianych desek i wbity jest w ziemię na ul.
Krańcowej.

178

Rozmowa z ks. prob. Janem Bartkowiakiem (luty 2019 r.).
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Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Odkupiciela os. Jagiełły
Na terenie przykościelnym stoi: krzyż misyjny, figura Jana Pawła II, figura Matki Bożej,
krzyż oraz kapliczka z figurą Chrystusa Frasobliwego. Krzyż misyjny został postawiony po
pierwszej Misji św. w 1997 r. Jest zrobiony
z modrzewia, ma trójlistnie zakończone ramiona i szczyt. Posiada dużą, żywiczną Pasyjkę, ukazującą Chrystusa z głową opadającą na
prawą stronę, z białym, wąskim perizonium
na biodrach. Nad nią jest inskrypcja INRI.
Na trzonie widoczne są cztery tabliczki informujące o odbytych Misjach św.:
1. MISJE PARAFIALNE // XX FILIPINI //
POZNAŃ 1997 R.,
2.MISJE PARAFIALNE // XX FILIPINI //
POZNAŃ 2007 R.,
3. MISJE PARAFIALNE // XX FILIPINI //
POZNAŃ 2012
4. MISJE PARAFIALNE //
XX. PALLOTYNI// 2019.

Krzyż osadzono w metalowym szczudle. Jest miejscem indywidualnej modlitwy
wiernych.
Figura Jana Pawła II179 stoi na kamieniu
sprowadzonym przez górali z ziemi wadowickiej. Monument został po części ufundowany
w 2011 r. przez rodziców dzieci komunijnych180.
Pomnik, wykonany z brązu, przedstawia postać
świętego w stroju papieskim. W lewej ręce trzyma pastorał z krucyfiksem, prawą unosi w geście
błogosławieństwa. Na kamieniu znajduje się tabliczkaw formie otwartej księgi z napisem:
NIE LĘKAJCIE SIĘ! // OTWÓRZCIE,
OTWÓRZCIE NA OŚCIEŻ
// DRZWI CHRYSTUSOWI! // Jan Paweł II //
Zob. także parafia pw. Michała Archanioła i Wniebowzięcia NMP – na terenie przykościelnym stoi identyczna figura Jana Pawła II.
180
Rozmowa z p. Zdzisławą Soloch (listopad-grudzień 2018 r.).
179
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W Niedzielę Miłosierdzia Bożego i beatyfikacji Papieża Polaka //
Z dziękczynieniem za I Komunię Świętą dzieci w dniu 1 maja 2011 r. //
Parafianie // KAMIEŃ PRZYWIEZIONY Z ZIEMI WADOWICKIEJ

Figurę Matki Bożej ustawiono na placu w 2004 r. Autorami rzeźby byli
studenci Akademii Sztuk Pięknych z Poznania. Świątek wykonano z betonu,
pomalowano na biało i ustawiono na cokole z klinkierowej cegły181. Ukazuje
on postać Matki Bożej w długiej, przykrywającej stopy, marszczonej sukni,
pasem w talii oraz obszernych szatach. Tuż pod rzeźbą znajduje się tabliczka
z napisem:
MATKO // ODKUPICIELA // MÓDL SIĘ // ZA NAMI.

Przed monumentem znajdują się także figury trzech modlących się dziewczynek. Całość jest otoczona ozdobnym drewnianym płotem z klinkierowymi narożami. Przed świątkiem znajdują się kwiaty oraz ławeczka. Odbywają się przy
nim Nabożeństwa Majowe, a także modlitwy indywidualne.

Drewniany krzyż z Pasyjką, stojący za kościołem na terenie katechetyczno-mieszkalnym, został wykonany z dębu ok. 1995 r.182 Pasyjka jest mniejsza
niż na krzyżu misyjnym, jednak wykonana w identyczny sposób. Jezus ma
181
182

Rozmowa z p. Robertem Pilarczykiem (grudzień 2018 r.).
Rozmowa z ks. prob. Mariuszem Rybackim (listopad 2018 r.).
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