
Mała architektura sakralna

148

głowę przechyloną na prawą stronę, a na biodrach wąskie perizonium. Nad 
Pasyjką znajduje się inskrypcja INRI. Krzyż znajduje się w otoczeniu bujnej 
roślinności.

Strugana kapliczka Chrystusa Frasobliwego stoi nieopodal wejścia do 
biura parafi alnego. Figurę przywieźli górale z Suchej Beskidzkiej, a szkielet 
kapliczki wykonali pracownicy mieszkający na probostwie183. Rzeźba ukazuje 
siedzącą postać Chrystusa, która ręką wspartą o kolano podpiera twarz.

183 Rozmowa z p. Robertem Pilarczykiem (grudzień 2018 r.).
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Parafi a pw. Narodzenia Pańskiego os. Stefana Batorego

Pierwszy świątek postawił w dniu 
16 września 1989 r. na placu budowy ks. 
Kazimierz Lijewski. Drugi z kolei krzyż 
ustawiono 8 października 2000 r. na 
zakończenie Misji św. Krzyż dostarczyła 
Firma Budowlana Paczka Józef, a szli-
fem i konserwacją zajęli się Marek Woj-
ciechowski i Tadeusz Kornas184. Wy-
konano też okucie metalowe, pełniące 
funkcje ochronne. Tabliczkę upamięt-
niającą Misję św. umieszczono na głazie 
stojącym tuż obok świątka, głosi ona:

MISJE ŚWIĘTE //
WIELKIEGO JUBILEUSZU //

1.10-8.10.2000 r. //
OO. REDEMPTORYŚCI.

Uwagę przykuwa mozaika Matki Kościoła znajdująca się na jednej ze 
ścian kościoła. Poświęcił ją 21 czerwca 2014 r. ks. bp. Grzegorz Balcerek. Jej 
autorką jest Agnieszka Miętkowska Zawal. Identyczny obiekt można zobaczyć 

184 Betlejemka. Parafi a Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Pańskiego Poznaniu 1989-2015, s. 79.
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na placu św. Piotra na elewacji Pałacu Apostolskiego. Tamtejszy świątek po-
święcił 8 grudnia 1981 r. Jan Paweł II w podziękowaniu za obronę Matki 
Bożej podczas zamachu na jego życie 13 maja 1981 r.185

Na ul. Opieńskiego osadzono w podłożu biały, metalowy krzyż powy-
padkowy o ostro ściętych ramionach. U jego podstawy przeważnie stoi znicz.

Parafi a pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
os. Bohaterów II Wojny Światowej

4 maja 1977 r. podczas pierwszej Mszy św. poświęcono, stojący na placu 
budowy, drewniany krzyż. Świątek ten został przekazany w Wielkim Tygo-
dniu 1984 r. parafi i pw. św. Łukasza Ewangelisty na os. Rusa, gdzie powstała 
tymczasowa kaplica186. W tym samym czasie Parafi a pw. Nawiedzenia NMP 
otrzymała historyczny krzyż z Wielkiego Ołtarza na Łęgach Dębińskich, pod 
którym Ojciec św. odprawił mszę podczas pobytu w Poznaniu dnia 20 czerwca 
1983 r.187 Był to metalowy, biały świątek o wysokości 18 m188. W Wielkanoc 
22 kwietnia 1984 r. odbyła się procesja, zakończona poświęceniem obiektu 
przez ks. bp. Zdzisława Fortuniaka. Krzyż ten przeniesiono ponownie na Łęgi 

185 Tamże, s. 191.
186 Zob. Parafi a pw. św. Łukasza Ewangelisty os. Rusa str. 237.
187 Wg Kroniki Parafi i pw. św. Łukasza Ewangelisty.
188 J. Foltyn, Historia powstania parafi i i budowy kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Poznaniu, Poznań 2017, s. 33.
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Dębińskie w 1996 r., a na placu przykościelnym stanęła kopia. Znajduje się 
przy nim tablica z informacją o odbytych Misjach św.:

1. MISJE ŚWIĘTE // Z OKAZJI PARAFIALNEGO //
KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO //

25.02-4.03.1999 r. OO. OBLACI M.N.,
2. MISJE ŚWIĘTE // Z OKAZJI ROKU JUBILEUSZOWEGO //

20 – 28.03.1999 r. OO. OBLACI M.N.,
3. MISJE ŚWIĘTE // 24.05-1.06.2014 r. oo. OBLACI M.N.

Przy tablicy znajduje się medalion z wizerunkiem Jezusa Chrystusa. Przed 
krzyżem parafi anie ustawiają kwiaty i znicze.

Grotę Matki Bożej z Lourdes stworzył konstruktor kościoła ks. Jerzy 
Foltyn ku czci Matki Bożej jako wotum wdzięczności za 25 lat od budowy 
świątyni. Figurę i projekt groty przygotował Eugeniusz Olechowski, z kolei 
kamień został dostarczony przez Józefa Ptaszka. Matka Boża ukazana jest
w kremowej, długiej sukni, z niebieskim pasem przewiązanym w talii i długich 
szatach. Dłonie ma złożone do modlitwy, a przez prawą rękę przewieszony jest 
biały różaniec. Poświęcenia groty dokonał ks. bp. Marek Jędraszewski w dniu
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7 października 2004 r.189 Przed grotą znajdują się dwa klęczniki z ławeczkami. 
Wierni przyozdabiają wnętrze kwiatami i stawiają znicze.

Parafi a pw. Nawrócenia św. Pawła os. Piastowskie

Na terenie przykościelnym znajdu-
ją się dwa krzyże: świątek, który stał od 
czasów placu budowy kościoła oraz krzyż 
będący pamiątką Misji św. Ten pierwszy 
został ofi arowany przez ks. prob. Kazi-
mierza Piechockiego z parafi i w Rokiet-
nicy. Ustawiono go 23 września 1984 r. 
Powstał o nim krótki wiersz, którego au-
torką jest jedna z parafi anek: 

Krzyż – pierwszy budowy znak trwały
Oznacza trud i wysiłek niemały

Spogląda na nas z góry
Na piastowskie syny i córy

Którzy tu klękają
I modlitwy odmawiają
Kwiaty też stawiamy
Świece zapalamy190

189 Tamże, s. 97.
190 Wg Kroniki Parafi i pw. Nawrócenia św. Pawła.
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Przy krzyżu tym odbywały się wówczas Nabożeństwa Majowe, a w paź-
dzierniku mieszkańcy gromadzili się na Różaniec. W 1992 r. zamontowano go 
na wieży kościoła191. W rok św. Pawła (2008), zastąpiono go innym - więk-
szym, a ten ustawiono z drugiej strony świątyni. Znajduje się na nim tabliczka 
z napisem:

ROK // ŚW. PAWŁA // 29 VI 2008-2009 // KOŚCIÓŁ // JUBILEUSZOWY.

Osadzony jest w szczudle, posiada także ochronne opierzenie na szczycie 
i usytuowany jest pośród świerków. Obecnie odbywają się przy nim uroczysto-
ści św. Piotra i Pawła. 

Krzyż misyjny ustawiono przed wejściem 
do świątyni w 1999 r. Na jego ramionach wyry-
to napis: CHRISTUS // HERT // HODIE //,
a wzdłuż trzonu SEMPER192. 

Znajdują się na nim dwie tabliczki infor-
mujące o odbytych Misjach św.:

1. MISJE ŚWIETE // PRZED //
ROKIEM // JUBILEUSZU // 2000 //

19-23 PAŹDZIERNIKA // 1999,
2. MISJE // PARAFIALNE //

26 IX – 1 X // 2010.

Na szczycie belki pionowej umieszczo-
no opierzenie chroniące przed zniszczeniem,
a świątek osadzono w szczudle.

Kapliczkę św. Antoniego wzniósł bamberski gospodarz Walter dla 
upamiętnienia śmierci syna, który zginął od gromu podczas orki woła-
mi193. Kapliczkę zbudowano z cegły, nakryto stożkowym daszkiem, zwień-
czonym żelaznym krucyfi ksem o ramionach zakończonych owalnymi 
ogniwami194. W głębokiej, oszklonej i półkoliście zamkniętej wnęce stoi 
fi gura św. Antoniego odzianego w habit franciszkański, z przewiązanym
w pasie sznurem. W prawej ręce trzyma bochenek chleba, w lewej zaś ubra-
ne w białą sukienkę Dzieciątko, które dzierży w dłoniach ozdobny plater
z dwoma bochenkami chleba. W środkowej części kapliczki są trzy wnęki na 
kwiaty: frontowa i dwie boczne. Na dole cokołu wbudowano piaskowcową 
tabliczkę z napisem:

191 Rozmowa z ks. prob. Tadeuszem Magasem (luty 2019 r.).
192 Chrystus wczoraj, dziś, zawsze.
193 Rozmowa z p. Natalią Rzepką (wrzesień 2018 r.).
194 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 5367.
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Pamiątka // Stanisław Walter // ur. 28 Marca. 1876. //
zabity od gromu // 10. Lipca 1889195.

Parafi a pw. Objawienia Pańskiego ul. Miastkowska

Krzyż misyjny ustawiono na zakończenie 
pierwszych Misji św. w 1989 r. W dniach od 8 do 
9 września 2018 r. uzupełniono daty na trzonie 
i zakonserwowano świątek196. Na belce poziomej 
widoczny jest napis: MISJE ŚWIĘTE, a na pio-
nowej daty: 1989 // 1999 // 2010. Na ramionach 
i szczycie znajduje się ochronne opierzenie, a sam 
krzyż jest osadzony w szczudle.

Grota Matki Bożej została postawiona nie-
mal natychmiast po wybudowaniu kaplicy tym-
czasowej. Jako materiał do budowy wykorzystano 
drogowe kamienie pochodzące z rozbieranej w tym 
czasie ul. Bukowskiej. Pierwotna fi gura – Najświęt-
szej Maryi Panny pochodziła z ogródka parafi anina 

195 O wypadku pisał dziennik poznański 12 lipca 1889 r. „Dziennik Poznański: wychodzi co-
dziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni poświętnych” R.31, nr 157 (12 lipca 1889 r.) 
196 Rozmowa z ks. prob. Sebastianem Kujawą (marzec 2019 r.).

Mała architektura sakralna

155

Stanisława Wedla, który dodatkowo wykonał dla niej koronę z dwunastoma 
gwiazdami. Różaniec, którym opleciono złożone do modlitwy dłonie Matki 
Bożej, wykonał fundator fi gury wraz z zaprzyjaźnionym stolarzem, z kolei krzyż 
został znaleziony przez darczyńcę na jednej z chicagowskich ulic197. W 1987 r.
ks. bp. Zdzisław Fortuniak poświęcił grotę. W 1998 r. przebudowano ją, fi -
gurę umieszczono w biurze parafi alnym, a różaniec powrócił do właściciela 
jako pamiątka. We wnętrzu odnowionej groty umieszczono nową, pełnowy-
miarową fi gurę Matki Bożej z Lourdes. Jej postać jest ukazana w długiej sukni,
z jasnoniebieskim pasem przewiązanym w talii oraz szatach miękko okalają-
cych sylwetkę. Przez prawą rękę ma przewieszony różaniec. U jej stóp klęczy 
postać św. Bernadetty ubranej w beżową suknię i kremowe szaty. Przy grocie 
odbywają się Apele Jasnogórskie.

Kapliczkę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej usytuowaną na ul. Zło-
towskiej pomiędzy drzewami, wzniósł na początku XX w. nauczyciel jako wo-
tum z prośbą o powrót do zdrowia. Podczas wojny została zniszczona przez 
żołnierzy niemieckich, a po wojnie odbudowana przez okolicznych mieszkań-
ców198. W górnej części jest półkoliście zamknięta wnęka, w której znajduje się 
ceramiczna fi gura Matki Bożej. Jej postać jest ukazana w białej sukni i turkuso-
wym płaszczu. U jej stóp znajduje się sześć aniołków - po trzy z każdej strony. 
Niżej znajduje się płytka i czworoboczna wnęka z wizerunkiem Miłosierdzia 
Bożego. Kapliczka jest dwukondygnacyjna, zbudowana z cegły i nakryta namio-
towym daszkiem zwieńczonym krucyfi ksem o trójlistnych ramionach. Otacza

197 AP, Relacja p. Stanisława Wedla.
198 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 1673; zob. także J. J. Sobczak, op. cit., s. 13-15.
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pierwszych Misji św. w 1989 r. W dniach od 8 do 
9 września 2018 r. uzupełniono daty na trzonie 
i zakonserwowano świątek196. Na belce poziomej 
widoczny jest napis: MISJE ŚWIĘTE, a na pio-
nowej daty: 1989 // 1999 // 2010. Na ramionach 
i szczycie znajduje się ochronne opierzenie, a sam 
krzyż jest osadzony w szczudle.
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drogowe kamienie pochodzące z rozbieranej w tym 
czasie ul. Bukowskiej. Pierwotna fi gura – Najświęt-
szej Maryi Panny pochodziła z ogródka parafi anina 

195 O wypadku pisał dziennik poznański 12 lipca 1889 r. „Dziennik Poznański: wychodzi co-
dziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni poświętnych” R.31, nr 157 (12 lipca 1889 r.) 
196 Rozmowa z ks. prob. Sebastianem Kujawą (marzec 2019 r.).
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Stanisława Wedla, który dodatkowo wykonał dla niej koronę z dwunastoma 
gwiazdami. Różaniec, którym opleciono złożone do modlitwy dłonie Matki 
Bożej, wykonał fundator fi gury wraz z zaprzyjaźnionym stolarzem, z kolei krzyż 
został znaleziony przez darczyńcę na jednej z chicagowskich ulic197. W 1987 r.
ks. bp. Zdzisław Fortuniak poświęcił grotę. W 1998 r. przebudowano ją, fi -
gurę umieszczono w biurze parafi alnym, a różaniec powrócił do właściciela 
jako pamiątka. We wnętrzu odnowionej groty umieszczono nową, pełnowy-
miarową fi gurę Matki Bożej z Lourdes. Jej postać jest ukazana w długiej sukni,
z jasnoniebieskim pasem przewiązanym w talii oraz szatach miękko okalają-
cych sylwetkę. Przez prawą rękę ma przewieszony różaniec. U jej stóp klęczy 
postać św. Bernadetty ubranej w beżową suknię i kremowe szaty. Przy grocie 
odbywają się Apele Jasnogórskie.

Kapliczkę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej usytuowaną na ul. Zło-
towskiej pomiędzy drzewami, wzniósł na początku XX w. nauczyciel jako wo-
tum z prośbą o powrót do zdrowia. Podczas wojny została zniszczona przez 
żołnierzy niemieckich, a po wojnie odbudowana przez okolicznych mieszkań-
ców198. W górnej części jest półkoliście zamknięta wnęka, w której znajduje się 
ceramiczna fi gura Matki Bożej. Jej postać jest ukazana w białej sukni i turkuso-
wym płaszczu. U jej stóp znajduje się sześć aniołków - po trzy z każdej strony. 
Niżej znajduje się płytka i czworoboczna wnęka z wizerunkiem Miłosierdzia 
Bożego. Kapliczka jest dwukondygnacyjna, zbudowana z cegły i nakryta namio-
towym daszkiem zwieńczonym krucyfi ksem o trójlistnych ramionach. Otacza

197 AP, Relacja p. Stanisława Wedla.
198 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 1673; zob. także J. J. Sobczak, op. cit., s. 13-15.
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ją metalowy płotek. W okresie przed- i powojennym odbywały się przy niej 
Nabożeństwa Majowe.

Krzyż przydrożny, stojący na ul. Złotow-
skiej na prywatnym ogródku, został ufundowany 
w latach 30. XX w. przez dziadka obecnego właści-
ciela domu199. Świątek ma zaoblone końce ramion 
i szczytu. Poniżej linii przecięcia belek widoczna 
jest maleńka, srebrna Pasyjka ukazująca Chrystusa. 
Jego głowa jest delikatnie przechylona na prawą 
stronę, z wąskim, silnie pomarszczonym perizo-
nium na biodrach, a stopy są przybite oddzielnie 
do krzyża.

199 Rozmowa z anonimowym mieszkańcem domu (marzec 2019 r.).
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Krzyż przydrożny stojący przy ogród-
kach działkowych „Camping” stoi na tym miej-
scu od czasów przedwojennych. Ok. 10-15 lat 
temu krzyż uległ złamaniu wskutek wypad-
ku200, po czym postanowiono kontynuować 
tradycję    i ustawić nowy obiekt. Od tej pory 
świątek jest regularnie odnawiany, a 12 września
2018 r. wymieniono Pasyjkę201. Ukazuje ona 
Chrystusa z głową przechyloną na prawą stronę,
z wąskim perizonium na biodrach, zawiązanym 
z przodu. Nad nią jest inskrypcja INRI. O krzyż 
dbają działkowicze i okoliczni mieszkańcy.

Kolejny krzyż jest usytuowany
u zbiegu ul. Złotowskiej i Brzechwy202. Sta-
ry, skromny świątek wymieniono na nowy
i ustawiono go 3 sierpnia 2018 r. Poświęcony 
został 17 sierpnia 2018 r. przez ks. prob. Se-
bastiana Kujawę203. Pasyjka przedstawia Chry-
stusa z głową przechyloną na prawą stronę, z 
wąskim perizonium na biodrach, zwężającym 
się ku prawemu biodru. Nad nią jest inskryp-
cja INRI.

200 Rozmowa z p. Marcinem Werblińskim i anonimowym okolicznym mieszkańcem (kwiecień 
2019 r.).
201 Wg Kroniki Parafi i pw. Objawienia Pańskiego.
202 Fundatorka nie wyraziła zgody na rozmowę, w związku z czym nie udało się poznać jego 
historii.
203 Rozmowa z ks. prob. Sebastianem Kujawą (marzec 2019 r.).
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Figura Chrystusa znajduje się we wnęce na elewacji budynku przy ul. 
Złotowskiej 36. Świątek został ufundowany przez właściciela domu w latach 
30. XX w. jako wotum wdzięczności i miał zapewnić mieszkańcom ochronę204.
Rzeźba jest wykonana z kamienia sztucznego i pomalowana na biało. Chrystus
jest odziany w długą tunikę okrytą obszernym płaszczem, zebranym w fałdę
i przerzuconym przez lewe ramię. Na piersi widoczne jest gorejące serce ople-
cione koroną cierniową. Wnęka jest pomalowana granatową farbą. Przy fi -
gurze ustawia się kwiaty i pali przy nim świece.

Kapliczka Chrystusa Frasobliwego stojąca na ul. Perzyckiej 74 została 
wybudowana w połowie XIX w. w miejscu cmentarza cholerycznego205. Funda-
torem był najprawdopodobniej bamberski potomek - Neumann206. We wnęce 
widoczna jest ceramiczna fi gura Chrystusa Frasobliwego. Siedząca postać jest 
odziana w obszerne szaty. Ręką wspartą o kolano podpiera twarz, a prawą nogę 
opiera o głaz. Nieco niżej w mniejszej i płytszej wnęce umiejscowiono obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Dwukondygnacyjna kapliczka jest murowana, 
otynkowana, zwieńczona dwuspadowym daszkiem i metalowym krzyżem. Ca-
łość otoczona jest metalowym płotkiem. Okoliczni mieszkańcy stawiają przy 
obiekcie kwiaty i znicze. Świątek odnowiono w 2000 r.

204 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 10973.
205 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 1674.
206 J. J. Sobczak, op.cit., s. 13.
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Figura Najświętszego Serca Maryi stoi w oszklonej wnęce na ele-
wacji domu przy ul. Perzyckiej. Dom wybudowano na początku XX w. 
i najprawdopodobniej w tym samym czasie umieszczono świątek. Fi-
gura nie została zniszczona przez Niemców podczas okupacji, a właści-
cielka domu do końca swojego życia wierzyła, że to dzięki niej rodzina 
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przetrwała wojnę207. Figura ukazuje postać Matki Bożej w białej sukni i pa-
stelowych szatach, która rękami wskazuje na swoje serce otoczone wieńcem
z róż.

Parafi a pw. Ofi arowania Pańskiego ul. Bluszczowa

Na terenie przykościelnym stoją trzy krzyże, fi gura Matki Bożej Grom-
nicznej oraz fi gura Serca Pana Jezusa Miłosiernego. Pierwszy krzyż misyjny 
stoi przy starym budynku kościelnym, pełniącym obecnie funkcje kaplicy 
cmentarnej. Do trzonu krzyża przykręcono tabliczkę upamiętniającą Misje 
św.: 

MISJA ŚWIĘTA // 3-11.VI.1989 r. // OO. OBLACI.

Drugi krzyż misyjny, usytuowany bliżej bramy cmentarnej, został posta-
wiony w 1999 r. jednocześnie na rozpoczęcie budowy kościoła i na zakończe-
nie Misji św. Są na nim trzy tabliczki upamiętniające uroczystości:

1. MISJE ŚWIĘTE // 02-09.06.2019 // O. REDEMPTORYŚCI,
2. MISJE ŚWIĘTE // 13-20.06-2009 r. // O. JEZUICI,

3. Misje Święte // 6-13.06.1999 // Ks. Filipini.

Krzyż cmentarny usytuowano w głównej 
alei. Pierwotny krzyż z 1912 r. złamał się w la-
tach 90. i został zastąpiony nowym świątkiem. 
Pasyjkę ukazującą Chrystusa z głową przechy-
loną na prawą stronę, z perizonium sięgającym 
kolan, ofi arowali anonimowi wierni. Podstawę 
stanowi zabytkowy neobarokowy, piaskowco-
wy cokół dłuta Władysława Rudego208. Uwagę 
przykuwa anioł trzymający w dłoniach kielich 
z hostiami, a tuż pod nim w ozdobnym orna-
mencie widoczna jest data 1912. 

Każdy z powyższych świątków wykonano 
z drzewa dębowego. Przy wszystkich krzyżach 
odbywają się liczne modlitwy indywidualne. 
Wokół krzyża cmentarnego w Dzień Wszyst-
kich Świętych układane są znicze i lampiony.

207 Rozmowa z anonimową mieszkanką domu (marzec 2019 r.).
208 Rozmowa z ks. proboszczem Józefem Matuszewskim (styczeń 2019 r.).
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Figurę Matki Bożej Gromnicznej dłuta Aleksandry Piaseckiej, usytu-
owano na placu przykościelnym. Rzeźba jest betonowa i stoi na postumencie 
wykonanym z klinkierowych cegieł. Matka Boża trzyma w ręku świecę, a u jej 
stóp znajdują się dwa wilki. Uwagę przykuwa złoty napis: GROMNICZNA 
PANI – MÓDL SIĘ ZA NAMI. 16 maja 2004 r. poświęcenia fi gury dokonał 
ks. bp Grzegorz Balcerek. Odbywają się przy niej Nabożeństwa Maryjne i wie-
czorne Apele Jasnogórskie209. Rzeźbę otacza bujna roślinność.

Betonowa fi gura Serca Pana Jezusa Miłosiernego została wykonana 
przez Alinę Nowak. Figura jest połączeniem dwóch tajemnic: Jezusa Miło-
siernego i Serca Pana Jezusa210. Świątek postawiono na 25-lecie istnienia pa-
rafi i jako znak przekazania jej pod opiekę Serca Pana Jezusa. Rzeźba została 
poświęcona na zakończenie drugiej Misji św. 19 czerwca 2009 r. przez abp. 
Stanisława Gądeckiego. Ukazuje ona postać Chrystusa odzianego w długie 
szaty. Prawa ręka uniesiona jest w geście błogosławieństwa, lewa zaś wskazuje 
serce oplecione koroną cierniową. Na cokole zbudowanym z klinkierowej ce-
gły umieszczono kamienną tablicę z inskrypcją: 

Jezu, // uczyń serca nasze, // według serca Twego.

Przy fi gurze odbywają się m.in.: Procesje Eucharystyczne i Nabożeństwa 
Miłosierdzia Bożego.

209 Wg Kroniki Parafi i pw. Ofi arowania Pańskiego.
210 Rozmowa z ks. proboszczem Józefem Matuszewskim (styczeń 2019 r.).
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Parafi a pw. Opatrzności Bożej ul. ks. Gieburowskiego

Pierwszy krzyż misyjny stojący na placu przykościelnym ustawiono 
na początku lat 90. XX w.211 Wykonany z sosny szybko spróchniał, zatem
w 2011 r. wymieniono go na nowy - dębowy. Pasyjka znajdująca się na krzyżu 
jest metalowa i pochodzi z pierwotnego krzyża. Ukazuje ona postać Chrystusa 
z głową przechyloną na prawą stronę, z krótkim, prostym perizonium na bio-
drach. Na trzonie znajdują się dwie tabliczki. Pierwsza informuje o odbytej 
Misji św.: 

MISJE ŚWIĘTE // 19 – 26.22.2011 // KSIĘŻA FILIPINI,

druga posiada napis:

DAR // AKCJI KATOLICKIEJ // 11.03.2015 R.

Na ramionach i szczycie krzyża dodatkowo znajdują się dębowe deski 
chroniące przed zniszczeniem. Świątek jest osadzony w szczudle. Sporadycznie 
odbywają się przy nim różne drobne religijne uroczystości. Parafi anie modlą 
się przed świątkiem i całują go, o czym świadczą widoczne na trzonie krzyża 
ślady ust. Przed krzyżem stoją znicze.

211 Rozmowa z ks. prob. Wojciechem Wolniewiczem (listopad 2018 r.).
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Na ul. Obornickiej znajdują się dwa obiekty przydrożne, które leżą na 
terenie parafi i: fi gura Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz drewniany krzyż 
przydrożny. 

Zbiórkę na pomnik przeprowadzili mieszkańcy Piątkowa w 1922 r.
W 1939 r. Niemcy zburzyli go, a szczątki zakopali obok miejsca, w którym stał. 
W 1948 r. mieszkańcy postawili monument, który jest kopią tego przedwo-
jennego212. Do 1981 r. święcono przy nim potrawy, a oprócz tego nowożeńcy 
składali pod nim wiązanki ślubne. Figura przedstawia postać Chrystusa odzia-
nego w obszerne szaty z jedną ręką uniesioną w geście błogosławieństwa, drugą 
zaś wskazuje na swoje czerwone serce oplecione koroną cierniową, ukazane
w promienistej glorii. Napis na cokole głosi:

SERCE JEZUSA MIEJ NAS //
W SWOJEJ OPIECE. // W DOWÓD WDZIĘCZNOŚCI //

ODZYSKANIA // WOLNOŚCI OJCZYZNY //
UFUNDOWALI OBYWATELE // POLACY – KATOLICY //

GMINY PIĄTKOWA // W ROKU 1923.

U podstawy widoczna jest tablica informująca o dalszych losach fi gury: 

W NOC SYLWESTROWĄ 1939 R. OKUPANT HITLEROWSKI // 
ZNISZCZYŁ W NASZEJ WIOSCE FIGURĘ, A CZĘSCI JEJ //

ZOSTAŁY ZAKOPANE. // PO KLĘSCE FASZYSTOWSKICH NIEMIEC

212 Rozmowa z ks. prob. Parafi i pw. Matki Bożej Pocieszenia Rafałem Pierzchałą, p. Krystyną 
Tritt, p. Małgorzatą Gmurowską (luty 2019 r.).
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W 1945 R. // MIESZKAŃCY PIĄTKOWA ODBUDOWALI W 1948 R. // 
ZNISZCZONĄ FIGURĘ.

Całość jest otoczona białym płotkiem. Mieszkańcy stawiają przy monu-
mencie kwiaty i znicze.

Pierwotne ustawienie krzyża sto-
jącego u zbiegu ul. Obornickiej i Wło-
ściańskiej określa się na przełom XIX
i XX w., kiedy to ul. Obornicka była dro-
gą polną 213. Świątek posiada zaoblone 
krawędzie ramion. Pasyjka ukazuje 
Chrystusa z głową wzniesioną do góry, 
delikatnie przechyloną na prawą stronę,
z krótkim perizonium na biodrach, zwę-
żającym się ku prawej części ciała. Nad 
nią jest inskrypcja INRI. Krzyż jest oto-
czony białym płotkiem, a przy nim za-
wsze stoją kwiaty i znicze.

Na terenie parafi i znajduje się 
też kilka prywatnych obiektów - fi gu-
ra Matki Bożej z Dzieciątkiem stoi 
przy prywatnej posesji w ogrodzie na

213 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 8597.
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ul. Łowmiańskiego. Ufundowana została w latach 50. XX w. przez ówcze-
snych mieszkańców domu jako wotum błagalne o ochronę i wybawienie przed 
nieszczęściami214. Kolejna fi gura Matki Bożej znajduje się w ogródku koło 
posesji przy ul. Drobnika 43. Nie znana jest jednak data i motyw postawienia. 
Dodatkowo, z relacji mieszkańców wynika, że na ul. Obornickiej stała nie-
gdyś prywatna kamienna grota z fi gurą Matki Boskiej, jednak zniknęła wraz
z przeprowadzką właścicieli215.

Parafi a pw. Pierwszych Polskich Męczenników os. Tysiąclecia

Na placu przykościelnym znajdują się dwa krzyże oraz fi gura Matki Bożej 
Królowej Rodzin. Krzyż misyjny ustawiono na zakończenie pierwszej Misji 
św. Okala go niewielki, drewniany płotek, a na trzonie jest pięć tabliczek in-
formujących o odbytych Misjach św.:

1. Misje Parafi alne // Poznań Chartowo // 30.4 do 8.5.1977 r. // OO. Bernardyni,
2. MISJE ŚW. // PRZED NAWIEDZENIEM NMP //

30.IV. 8.V.1977. // OO. FRANCISZKANIE,
3. Misje Parafi alne //Poznań Chartowo // 8. 11 do 16. 11. 1986 r. //

OO. Oblaci OMI,
4. MISJE // JUBILEUSZOWE //Poznań-Chartowo //  0-28.02.1999 //

Księża Chrystusowcy,
5. PAMIĄTKA // MISJI PARAFIALNYCH // 17-21.05.2019 //

NAWIEDZENIA OBRAZU NMP // 22-23.05.2019.

214 K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 190.
215 Rozmowa z p. Krystyną Tritt i p. Małgorzatą Gmurowską (luty 2019 r.).



Mała architektura sakralna

164

W 1945 R. // MIESZKAŃCY PIĄTKOWA ODBUDOWALI W 1948 R. // 
ZNISZCZONĄ FIGURĘ.

Całość jest otoczona białym płotkiem. Mieszkańcy stawiają przy monu-
mencie kwiaty i znicze.

Pierwotne ustawienie krzyża sto-
jącego u zbiegu ul. Obornickiej i Wło-
ściańskiej określa się na przełom XIX
i XX w., kiedy to ul. Obornicka była dro-
gą polną 213. Świątek posiada zaoblone 
krawędzie ramion. Pasyjka ukazuje 
Chrystusa z głową wzniesioną do góry, 
delikatnie przechyloną na prawą stronę,
z krótkim perizonium na biodrach, zwę-
żającym się ku prawej części ciała. Nad 
nią jest inskrypcja INRI. Krzyż jest oto-
czony białym płotkiem, a przy nim za-
wsze stoją kwiaty i znicze.

Na terenie parafi i znajduje się 
też kilka prywatnych obiektów - fi gu-
ra Matki Bożej z Dzieciątkiem stoi 
przy prywatnej posesji w ogrodzie na

213 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 8597.

Mała architektura sakralna

165

ul. Łowmiańskiego. Ufundowana została w latach 50. XX w. przez ówcze-
snych mieszkańców domu jako wotum błagalne o ochronę i wybawienie przed 
nieszczęściami214. Kolejna fi gura Matki Bożej znajduje się w ogródku koło 
posesji przy ul. Drobnika 43. Nie znana jest jednak data i motyw postawienia. 
Dodatkowo, z relacji mieszkańców wynika, że na ul. Obornickiej stała nie-
gdyś prywatna kamienna grota z fi gurą Matki Boskiej, jednak zniknęła wraz
z przeprowadzką właścicieli215.

Parafi a pw. Pierwszych Polskich Męczenników os. Tysiąclecia

Na placu przykościelnym znajdują się dwa krzyże oraz fi gura Matki Bożej 
Królowej Rodzin. Krzyż misyjny ustawiono na zakończenie pierwszej Misji 
św. Okala go niewielki, drewniany płotek, a na trzonie jest pięć tabliczek in-
formujących o odbytych Misjach św.:

1. Misje Parafi alne // Poznań Chartowo // 30.4 do 8.5.1977 r. // OO. Bernardyni,
2. MISJE ŚW. // PRZED NAWIEDZENIEM NMP //

30.IV. 8.V.1977. // OO. FRANCISZKANIE,
3. Misje Parafi alne //Poznań Chartowo // 8. 11 do 16. 11. 1986 r. //

OO. Oblaci OMI,
4. MISJE // JUBILEUSZOWE //Poznań-Chartowo //  0-28.02.1999 //

Księża Chrystusowcy,
5. PAMIĄTKA // MISJI PARAFIALNYCH // 17-21.05.2019 //

NAWIEDZENIA OBRAZU NMP // 22-23.05.2019.

214 K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 190.
215 Rozmowa z p. Krystyną Tritt i p. Małgorzatą Gmurowską (luty 2019 r.).



Mała architektura sakralna

166

Drugi krzyż stał niegdyś w świątyni. Na tere-
nie przykościelnym ustawiono go w dniu 7 listo-
pada 2003 r. w ramach Uroczystości Milenijnych 
ku czci Pierwszych Polskich Męczenników216. Po-
siada Pasyjkę ukazującą Chrystusa z głową opada-
jącą na prawą stronę, z perizonium zwężającym 
się ku prawemu biodru. Nad nią jest inskrypcja 
INRI. Świątek u podstawy obłożono kamieniami 
polnymi, dodatkowo otacza go różnorodna roślin-
ność. Na kamieniach stawiane są kwiaty i znicze.

Figura Matki Bożej Królowej Rodzin217 sta-
ła od 1945 r. przy ul. Jedności Słowiańskiej, przy 
dawnym Domu Sióstr Urszulanek. Wówczas od-
bywały się przy niej Nabożeństwa Majowe i Apele 
Jasnogórskie: 

Tam na nabożeństwach były tłumy ludzi, wszyscy – dzieci, dorośli, 
młodzież, wszyscy przychodzili! Gromadzili się mieszkańcy os. Lecha, 
os. Czecha i os. Tysiąclecia218. 

216 Rozmowa z ks. prob. Maciejem Jankowiakiem (styczeń/luty 2019 r.).
217 Identyczne fi gury, różniące się jedynie kolorystyką, można znaleźć także na terenie 
przykościelnym Parafi i. pw. św. Matki Boskiej Częstochowskiej na ul. Naramowickiej 
i Parafi i pw. św. Michała Archanioła na ul. Stolarskiej.
218 Rozmowa z p. Teresą Marzec z d. Dawczyk (grudzień 2018 r.).
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Staraniem ks. prob. Wojciecha Krupczyńskiego fi gurę ustawiono na 
placu przykościelnym. Poświęcił ją 8 września 2003 r. ks. Jan Glapiak. 
Ukoronowana Matka Boża ukazana jest w długiej sukni i miękko układa-
jących się szatach. Stoi ona na kuli ziemskiej, stopą przytrzymując węża.
W prawej ręce trzyma berło, zaś w lewej wtulone w nią Dzieciątko ubrane w dłu-
gą sukienkę. Całość ustawiono na klinkierowym cokole. U podstawy świątka 
przeważnie są kwiaty i znicze.

Figurę Serca Pana Jezusa postawili państwo Nowakowie w 1933 r.
w intencji dziękczynnej za powrót do zdrowia ich ciężko chorej córki. Rzeźbę 
przechowywała podczas wojny rodzina Nawrockich. Po wyzwoleniu ustawio-
na została ponownie, jednak o ok. 100 m dalej niż pierwotnie219. Posąg przed-
stawia postać Chrystusa z rozpostartymi w geście błogosławieństwa ramionami, 
odzianego w tunikę okrytą obszernym płaszczem, zebranym w fałdę i przerzu-
conym przez prawe ramię. Na piersi widoczne jest gorejące serce oplecione 
koroną cierniową. Na cokole natomiast widoczny jest napis:

Serce Jezusa // Zmiłuj się // nad nami.

219 Rozmowa z p. Piotrem Wawrzyńskim (luty 2019 r.).
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Przy fi gurze zatrzymują się procesje. Mieszkańcy dbają o jej teren, stawia-
ją kwiaty i znicze.

Na terenie parafi i u zbiegu ul. Chartowo i Bliźniąt, znajduje się także pro-
sty, drewniany krzyż powypadkowy. Jest regularnie przyozdabiany kwiatami 
i stawiane są znicze.

Parafi a pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Szamarzewskiego

Krzyż misyjny usytuowany na placu przykościelnym upamiętnia pierw-
szą Misję św. z 1977 r. W 2018 r. świątek wymieniono na nowy, a ze starego 
wykonano małe krzyżyki, które rozdano wiernym220. Znajduje się na nim pięć 
tabliczek upamiętniających wydarzenia religijne: 

1. MISJE ŚWIĘTE // NAWIEDZENIA // 11-18 VIII 1977 r. // OO. OBLACI,
2. MISJE PARAFIALNE // 4 – 12 MARCA 1989 r. //

OO. FRANCISZKANIE // ZE WZGÓRZA // PRZEMYSŁAWA,
3. MISJE ŚWIĘTE // NAWIEDZENIA // 10-17 V 1997 r. // Ks. mjr Dariusz

KOWALSKI // Ks. kpt. Zbigniew SZYGENDA,
4. MISJE ŚWIĘTE // NAWIEDZENIA // 4-11 XI 2006 //

Ks. ppłk Stanisław GULAK,
5. MISJE ŚWIĘTE // 28.02-04.03-2018 // KSIĘŻA MICHALICI.

220 Rozmowa z ks. prob. Mariuszem Stolarczykiem (styczeń 2019 r.).
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Na szczycie i ramionach znajdują się ochronne metalowe blaszki, a sam 
krzyż został osadzony w szczudle. Odbywa się przy nim święcenie pokarmów. 
Parafi anie stawiają przed nim ozdobne rośliny doniczkowe, kwiaty i znicze. 

Na terenie parafi i na ul. Słowackiego 54/60 znajduje się szkoła, która 
w niszy zachodniej elewacji posiada fi gurę Michała Archanioła przebijają-
cego włócznią smoka. Sama rzeźba powstała w 1855 r. i jest dziełem Ludwi-
ka Stürmera, który zrealizował szkic króla Fryderyka Wilhelma IV Pruskiego. 
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KOWALSKI // Ks. kpt. Zbigniew SZYGENDA,
4. MISJE ŚWIĘTE // NAWIEDZENIA // 4-11 XI 2006 //

Ks. ppłk Stanisław GULAK,
5. MISJE ŚWIĘTE // 28.02-04.03-2018 // KSIĘŻA MICHALICI.

220 Rozmowa z ks. prob. Mariuszem Stolarczykiem (styczeń 2019 r.).
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Na szczycie i ramionach znajdują się ochronne metalowe blaszki, a sam 
krzyż został osadzony w szczudle. Odbywa się przy nim święcenie pokarmów. 
Parafi anie stawiają przed nim ozdobne rośliny doniczkowe, kwiaty i znicze. 

Na terenie parafi i na ul. Słowackiego 54/60 znajduje się szkoła, która 
w niszy zachodniej elewacji posiada fi gurę Michała Archanioła przebijają-
cego włócznią smoka. Sama rzeźba powstała w 1855 r. i jest dziełem Ludwi-
ka Stürmera, który zrealizował szkic króla Fryderyka Wilhelma IV Pruskiego. 
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Początkowo znajdowała się ona na Bramie Dębińskiej. Pomysłodawcą wystro-
ju bramy był wspomniany Fryderyk Wilhelm IV, a autorem Friedrich August 
Stüler221. Jedyną pozostałością po niej jest fi gura Michała Archanioła, którą 
przeniesiono na fasadę budynku szkoły w 1908 r. 

Parafi a pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela ul. Sióstr Misjonarek 

Pierwszy krzyż misyjny postawili parafi anie w 1947 r. Na belce poziomej 
widoczny był wówczas napis: RATUJ DUSZĘ SWOJĄ222. Na trzonie obecne-
go krzyża, znajduje się Pasyjka ukazująca postać Chrystusa z głową opadającą 
na prawą stronę, z krótkim perizonium, zwężającym się ku prawemu biodru. 
Pod nią są dwie tabliczki upamiętniające Misje św.:

1. MISJE ŚWIĘTE // PRZED WIELKIM JUBILEUSZEM //
ROKU 2000 // KSIĘŻA FILIPINI // 2-9.1999,

2. MISJE // PARAFIALNE // 29.05.-06.06.2010.

221 J. Biesiadka, A. Gawlak, Sz. Kucharski, M. Wojciechowski, Twierdza Poznań. O fortyfi ka-
cjach miasta Poznania w XIX i XX w., Poznań 2006, s. 107.
222 AP Parafi i pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchym Lesie, Rękopis dotyczący krzyży, 
fi gury i kapliczek znajdujących się na obszarze parafi i Chojnica-Morasko.
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Krzyż umieszczono w szczudle. Posiada także opierzenie chroniące przed 
zniszczeniem.

Krzyż przydrożny stojący u zbiegu 
ul. Meteorytowej i Poligonowej postawili 
członkowie chóru kościelnego z Moraska 
tuż po wyzwoleniu223. Na przecięciu ramion 
przywieszono ozdobny, metalowy krucyfi ks 
z Pasyjką, a bliżej podstawy można zauwa-
żyć wyrytą datę 1945. Krzyż ozdobiony jest 
mniejszymi krucyfi ksami, które przywiesili 
mieszkańcy, jako swoje wota. Regularnie 
ozdabiany jest kwiatowymi girlandami, a ca-
łość otoczona jest metalowym płotkiem.

223 Tamże.
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Na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego znajduje się stary, wysoki 
krzyż, który z racji swojego usytuowania w gęstym lesie, widoczny jest jedynie 
w okresie zimowym. 

W pobliżu wspomnianego wyżej krzyża znajduje się na drzewie kapliczka 
z fi gurą Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Jej postać ukazana jest w białej 
marszczonej sukni, z pasem przewiązanym w talii i obszernym płaszczu. Tuż 
pod świątkiem przymocowano wizerunek przedstawiający Jana Pawła II oraz 
ustawiono krzyż wykonany z lastriko. Okoliczni mieszkańcy regularnie stawia-
ją tutaj krucyfi ksy i różańce jako wota, a także znicze oraz kwiaty.
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Figura Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej stoi u zbiegu ul. Fran-
ciszka Jaśkowiaka i Baltazara Lewandowskiego. Postać Matki Bożej ukazana 
jest w białej, długiej sukni, z niebieskim pasem przewiązanym w talii i błękit-
nych szatach. Stoi na kuli ziemskiej, przytrzymując stopą węża. Figurę usytu-
owano na wysokim cokole, a u jego podstawy, z obu stron, widoczne są napisy 
mówiące:
od frontu:

Królowo Korony Polskiej // miej nas w Swej Opiece //
Fundowali polscy obywatele // w Morasku 3. maja 1925,

z tyłu:

FIGURA ROZBITA PRZEZ NIEMCÓW //
NIEDOWIARKÓW Z MORASKA //

31.12.1939 R. // ODBUDOWANA PRZEZ POLAKÓW //
Z MORASKA 15 11 1947 R.

Świątek otacza duży, ozdobny płotek. Mieszkańcy dbają o figurę, a w jej 
otoczeniu ustawiają kwiaty i znicze.

Figura Serca Pana Jezusa stoi w ogrodzie na posesji przy ul. Jaśkowiaka 21. 
Ufundowała ją Franciszka Lisiak w 1945 r. w podzięce za otrzymane łaski224. Obec-
nie świątek jest zakryty przez gęsto rosnące drzewa, dlatego też trudno go zauważyć. 

224 Tamże.
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