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Był wymieniany w przeciągu ostatnich kilku lat. Rzeźba ukazuje postać Chry-
stusa odzianego w długą tunikę okrytą obszernym płaszczem, zebranym w fałdę
i przerzuconym przez lewe ramię. Chrystus wskazuje rękoma na swoje gorejące 
serce oplecione koroną cierniową. Na fotografi i poniżej przedstawiono fi gurę 
z lat 90.

Na drodze prowadzącej z Moraska do Radojewa, na jednym z drzew, 
znajduje się prosty, drewniany krzyż powypadkowy. 
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Trudno ustalić motyw i czas ustawienia krzyża stojącego przy ul. Ra-
dojewo 27. Wiadomo, że przed okupacją stał w innym miejscu niż obec-
nie. Świątek został ścięty przez Niemców podczas II wojny światowej,
a Pasyjkę przechowywała jedna z rodzin. Mieszkańcy ustawili krzyż ponow-
nie po wyzwoleniu, o czym świadczyła data 16 września 1945 wyryta na 
belce pionowej. Figurę Chrystusa uznano z początku za zaginioną. Po wie-
lu latach odnaleziono ją podczas rozbiórki jednego z domów225 i wówczas 
umieszczono ją na świątku. Pasyjka ukazuje Chrystusa z głową skierowaną 
na lewą stronę, odzianego w wąskie perizonium zwężające się ku lewemu 
biodru, o przybitych z osobna stopach. Nad nią jest inskrypcja INRI. Ok. 
2000 r. postawiono nowy, drewniany krzyż, do którego prowadzi cztero-
schodkowa podstawa. Mieszkańcy dbają o niego, ustawiają przy nim kwiaty
i znicze. W rozmowach zaznaczali, że przy krzyżu zdarzyły się dwa niebezpiecz-
ne wypadki samochodowe, jednak nikt nie zginął.

Kapliczka Matki Bożej Różańcowej znajduje się na ul. Podbiałowej 24. 
Ufundowała ją w 1948 r. radojewska rodzina Kurowskich226. Okoliczni miesz-
kańcy relacjonowali, że pierwotnie znajdował się na niej inny napis dotyczący 
fundacji, mówiący że kapliczkę zbudowano w podzięce za uzdrowienie dziecka. 
Obecnie z tyłu świątka znajduje się odręczny, niezbyt czytelny napis:

Za doznane // Łaski // ofi arowali // Kurowscy.

225 Rozmowa z anonimowymi okolicznymi mieszkańcami (kwiecień 2019 r.).
226 Rozmowa z anonimowymi okolicznymi mieszkańcami (kwiecień 2019 r.).
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Całość wykonano z kamieni polnych. Kapliczka jest zamknięta półkoli-
ście i zwieńczona białym krzyżem. W głębokiej, pomalowanej na biały kolor, 
wnęce stoi fi gura Matki Bożej, ukazana w białej sukni, z niebieskim pasem
w talii i szatach w tym samym kolorze, zwieńczonych złotą lamówką. Dłonie 
ma złożone do modlitwy, a przez prawą rękę przewieszony jest różaniec. U jej 
stóp stoją: krucyfi ks, małe znicze i niewielkie bukiety kwiatów. 

Przy kapliczce odbywały się niegdyś Nabożeństwa Majowe, a w 2018 r. 
uroczyście obchodzono 70-lecie jej ustawienia.

Ostatnim obiektem znajdującym się na terenie Parafi i pw. Ścięcia św. Jana 
Chrzciciela jest kapliczka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Figura uka-
zuje postać Matki Bożej w białej, marszczonej sukni, przewiązanej złotym pa-
sem w talii i obfi tych niebieskich szatach. U jej stóp stoi wazon z kwiatami oraz 
dwa aniołki. Kapliczka jest murowana w górnej części i otynkowana w dolnej. 
Cegły noszą inskrypcję LEDNICA 2000 oraz symbole chrześcijaństwa: krzyż
z Pasyjką, rodzinę oraz rybę. Dwuspadowy daszek wykonany jest z drewna 
i pokryty gontem. Na tympanonie przyklejono papierowy symbol maryjny. 
Całość jest otoczona żeliwnym, ozdobnym płotkiem.
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Parafi a pw. św. Andrzeja Apostoła ul. Spławie

Na placu przykościelnym znajdują się trzy świątki. Pierwszym z nich jest 
betonowa fi gura Najświętszej Maryi Panny ustawiona na metalowym cokole. 
Niegdyś stała na terenie obecnego pobliskiego parkingu, jednak w związku
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z przebudową okolicy przeniesiono ją na teren przykościelny. Poświęcono ją
w maju 1967 r.227 Matka Boża ubrana jest w białą sukienkę, sznur zawiązany
w talii oraz błękitne marszczone szaty. Stoi ona na niebieskiej kuli ziemskiej, a 
stopą przytrzymuje granatowego węża. Figurę okalają liczne krzewy, a wierni 
ustawiają wokół niej donice z kwiatami.

W pobliżu fi gury stoi krzyż misyjny z drewnianą tabliczką noszącą datę 
1984 r., która najprawdopodobniej upamiętnia jego postawienie. Prócz niej 
można zauważyć także tabliczki misyjne:

1. MISJA ŚWIĘTA // 20-28.11 1965 // Księża Filipini,
2.MISJE // NAWIEDZENIA // PRZEPROWADZONE //

PRZEZ KSIĘŻY // SALEZJANÓW,
3. MISJE ŚWIĘTE // U PROGU // III TYSIĄCLECIA //

20-28.11.1999 // KSIĘŻA FILIPINI,
4. PAMIĄTKA // MISJI ŚWIĘTYCH // 21-29.10.2017 //

OO. DOMINIKANIE.

Za kościołem, od strony zakrystii, znajduje się metalowy krzyż, który 
pełni funkcje stacji na Boże Ciało.

227 A. Kaczmarek, Dzieje parafi i i kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Poznaniu-Spławiu
w latach od 1945 do 1997, Poznań 1998, s. 29 (kserokopia pracy magisterskiej).
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Kapliczka Serca Pana Jezusa znajduje się u zbiegu ul. Spławie
i Chrzanowskiej tuż przy niewielkim stawiku. Jest to trzeci z kolei świątek. 
Nie wiadomo z czyjej inicjatywy i kiedy powstał, wiadomo jednak, że ok.
1900 r. był już wybudowany228. Pierwszy obiekt stanowiła fi gura ustawiona 
na cokole. Zniszczyli ją Niemcy, którzy osiedlili się w budynku pełniącym 
obecnie funkcje probostwa. Po świątku został jedynie postument, a po fi gurze - 
gorejące Serce Jezusa, które prze-
chowywał przez okres okupacji 
Stanisław Barłóg. Materiał ze 
zniszczonej kapliczki wywiezio-
no na cmentarz i zaczęto z niego 
budować kostnicę229. Obiekt od-
budowano w 1946 r. Jego wyko-
nawcami byli Stanisław Barłóg
i Stefan Feter, a fundatorami no-
wej fi gury - mieszkańcy Spławia.
W trójkątny szczyt kapliczki 
wmurowano zachowane goreją-
ce serce. Przy przebudowie ulicy 
kapliczkę rozebrano i wytyczono 
dla niej nowe miejsce, a materiał 
ponownie wywieziono na cmen-
tarz. Fundament pod trzecią już kapliczkę przygotował Czesław Dudziński230, 
a całość ufundował ok. 2000 r. Wójkiewicz z synami. Kapliczka jest otynko-
wana, a cokół ozdobiony znakami krzyża. We wnęce, przeszklonej z trzech 
stron, stoi fi gura Serca Jezusa. Dwuspadowy daszek jest zwieńczony metalo-
wym krzyżem. Kapliczkę otacza płotek z kutych metalowych prętów. W latach 
wcześniejszych odbywały się przy niej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej, a obecnie zatrzymuje się stacja na Boże Ciało. W Kronice Parafi i 
znajduje się wiersz dotyczący obiektu, zatytułowany „Kapliczka Serca Jezuso-
wego w Spławiu”231:

Serce Jezusowe, jak Cię spamiętano,
byłoś z nami zawsze, przy nawsiu, gdzie staw.

Tu ze czcią nabożną Ciebie pozdrawiano,
Gdy spieszono pilnie do codziennych spraw.

Tutaj oganiałaś ze swojego cokołu

228 K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 181.
229 Rozmowa z p. Czesławem Dudzińskim (styczeń 2019 r.).
230 Rozmowa z p. Czesławem Dudzińskim (styczeń 2019 r.).
231 Wg Kroniki Parafi i pw. św. Andrzeja Apostoła. Wiersz autorstwa p. Mateuszowej – miesz-
kanki Spławia.
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swą opieką bożą spracowany lud,
w chwilach wzniosłych, szarych, smutnych i wesołych

i błogosławiłaś ten rolniczy trud.
Potem, Wielki Boże, byłaś w poniewierce,

kiedy hitlerowski podeptał Cię but.
Lecz nie mogło zginąć Przenajświętsze Serce!
Znalazł Je Stanisław wśród wojennych trwóg.
Jezu, dziś w kapliczce, w sercu dawnej wioski,
choć już nie ten sam pejzaż, ale ten sam świat,

powierzamy Tobie radości i troski,
spracowane ręce, co Cię stroją w kwiat.
O, piękna kapliczko Bogu poświęcona,
w owalnicy Spławia, u rozstajnych dróg,
na miejscu dawnego kościoła wzniesiona,
niech Cię błogosławi sam Najwyższy Bóg.

Bądź z nami i wśród nas, w przyszłych pokoleniach.
Niech Serce Jezusa określa nasz byt.

Niech się rozpalają gasnące sumienia
i płoną miłością po ostatni świt.

Krzyż stojący przy ul. Spławie 66 został 
ufundowany przez nieżyjących już dziadków 
obecnego właściciela domu232. Intencja nie 
jest dokładnie znana, niegdyś wioska koń-
czyła się w tym miejscu i najprawdopodob-
niej z tego względu ustawiono świątek. Tak 
jak większość symboli wiary został zniszczo-
ny przez Niemców, a po wojnie postawiony 
ponownie. Jest to krzyż zbudowany z dwóch 
warstw belek o zróżnicowanej szerokości, 
wraz z pomalowaną na czarno Pasyjką, uka-
zującą Chrystusa z głową opadającą na pra-
wą stronę i perizonium na biodrach delikat-
nie zwężającym się ku prawej stronie. Nad 
nią jest inskrypcja INRI. Niegdyś przy krzy-
żu odbywały się Nabożeństwa Różańcowe. 
Okoliczni mieszkańcy do dnia dzisiejszego 
stawiają przy nim kwiaty i znicze.

232 Rozmowa z p. Piotrem Donderem (styczeń 2019 r.).
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Kolejny krzyż przydrożny został 
usytuowany na głównym skrzyżowa-
niu Spławia i Kobylepola – u zbiegu
ul. Szczepankowo i Bobrownickiej. Po-
stawiono go w okresie międzywojennym, 
został jednak zniszczony podczas II woj-
ny światowej233. Nowy świątek ustawiono
w 1945 r. o czym informowała data wyry-
ta na jego trzonie234. Przez wiele lat odby-
wały się przy nim krótkie Nabożeństwa235.
W 2014 r. wymieniono Pasyjkę, która 
została zniszczona podczas burzy. Nowy 
świątek był podarkiem od anonimowej 
parafi anki, a jego poświęcenia dokonał 
ks. prob. Waldemar Szkudlarek236. Postać 
Chrystusa ukazana jest z głową opadającą na prawą stronę oraz perizonium 
na biodrach, zwężającym się ku prawej stronie. Nad nią jest inskrypcja INRI. 
Teren wokół obiektu jest wyłożony różnokolorowymi otoczakami. Wierni 
ustawiają przed nim kwiaty i znicze.

Drewniany krzyż misyjny stoi także na ul. 
Ostrowskiej 545. Jest trzecim świątkiem z ko-
lei. Pierwszy stał w tym miejscu już od 1890 r.,
a ustawił go Józef Tomkowiak237. Podczas pierw-
szych miesięcy wojny został zniszczony przez 
żołnierzy niemieckich. Z inicjatywy stolarza 
Antoniego Tomkowiaka w 1948 r. ustawiono
w tym miejscu krzyż spod kościoła. 1 paździer-
nika 2005 r. ks. prob. Tomasz Szukalski uroczy-
ście poświęcił nowy obiekt. Na krzyżu znajduje 
się Pasyjka ukazująca Chrystusa z głową opada-
jącą na prawą stronę i wąskim perizonium na 
biodrach. Nad nią jest inskrypcja INRI. Bliżej 
podstawy widnieje tabliczka głosząca: 

233 Rozmowa z p. Czesławem Dudzińskim (styczeń 2019 r.).
234 Rozmowa z p. Danutą Nowaczyk (luty 2019 r.).
235 Rozmowa z p. Marianem Sobczakiem (maj 2019 r.).
236 Rozmowa z ks. prob. Waldemarem Szkudlarkiem (grudzień 2018 r.).
237 Wg Kroniki Parafi i pw. św. Andrzeja Apostoła.
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swą opieką bożą spracowany lud,
w chwilach wzniosłych, szarych, smutnych i wesołych

i błogosławiłaś ten rolniczy trud.
Potem, Wielki Boże, byłaś w poniewierce,

kiedy hitlerowski podeptał Cię but.
Lecz nie mogło zginąć Przenajświętsze Serce!
Znalazł Je Stanisław wśród wojennych trwóg.
Jezu, dziś w kapliczce, w sercu dawnej wioski,
choć już nie ten sam pejzaż, ale ten sam świat,

powierzamy Tobie radości i troski,
spracowane ręce, co Cię stroją w kwiat.
O, piękna kapliczko Bogu poświęcona,
w owalnicy Spławia, u rozstajnych dróg,
na miejscu dawnego kościoła wzniesiona,
niech Cię błogosławi sam Najwyższy Bóg.

Bądź z nami i wśród nas, w przyszłych pokoleniach.
Niech Serce Jezusa określa nasz byt.

Niech się rozpalają gasnące sumienia
i płoną miłością po ostatni świt.

Krzyż stojący przy ul. Spławie 66 został 
ufundowany przez nieżyjących już dziadków 
obecnego właściciela domu232. Intencja nie 
jest dokładnie znana, niegdyś wioska koń-
czyła się w tym miejscu i najprawdopodob-
niej z tego względu ustawiono świątek. Tak 
jak większość symboli wiary został zniszczo-
ny przez Niemców, a po wojnie postawiony 
ponownie. Jest to krzyż zbudowany z dwóch 
warstw belek o zróżnicowanej szerokości, 
wraz z pomalowaną na czarno Pasyjką, uka-
zującą Chrystusa z głową opadającą na pra-
wą stronę i perizonium na biodrach delikat-
nie zwężającym się ku prawej stronie. Nad 
nią jest inskrypcja INRI. Niegdyś przy krzy-
żu odbywały się Nabożeństwa Różańcowe. 
Okoliczni mieszkańcy do dnia dzisiejszego 
stawiają przy nim kwiaty i znicze.

232 Rozmowa z p. Piotrem Donderem (styczeń 2019 r.).
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Kolejny krzyż przydrożny został 
usytuowany na głównym skrzyżowa-
niu Spławia i Kobylepola – u zbiegu
ul. Szczepankowo i Bobrownickiej. Po-
stawiono go w okresie międzywojennym, 
został jednak zniszczony podczas II woj-
ny światowej233. Nowy świątek ustawiono
w 1945 r. o czym informowała data wyry-
ta na jego trzonie234. Przez wiele lat odby-
wały się przy nim krótkie Nabożeństwa235.
W 2014 r. wymieniono Pasyjkę, która 
została zniszczona podczas burzy. Nowy 
świątek był podarkiem od anonimowej 
parafi anki, a jego poświęcenia dokonał 
ks. prob. Waldemar Szkudlarek236. Postać 
Chrystusa ukazana jest z głową opadającą na prawą stronę oraz perizonium 
na biodrach, zwężającym się ku prawej stronie. Nad nią jest inskrypcja INRI. 
Teren wokół obiektu jest wyłożony różnokolorowymi otoczakami. Wierni 
ustawiają przed nim kwiaty i znicze.

Drewniany krzyż misyjny stoi także na ul. 
Ostrowskiej 545. Jest trzecim świątkiem z ko-
lei. Pierwszy stał w tym miejscu już od 1890 r.,
a ustawił go Józef Tomkowiak237. Podczas pierw-
szych miesięcy wojny został zniszczony przez 
żołnierzy niemieckich. Z inicjatywy stolarza 
Antoniego Tomkowiaka w 1948 r. ustawiono
w tym miejscu krzyż spod kościoła. 1 paździer-
nika 2005 r. ks. prob. Tomasz Szukalski uroczy-
ście poświęcił nowy obiekt. Na krzyżu znajduje 
się Pasyjka ukazująca Chrystusa z głową opada-
jącą na prawą stronę i wąskim perizonium na 
biodrach. Nad nią jest inskrypcja INRI. Bliżej 
podstawy widnieje tabliczka głosząca: 

233 Rozmowa z p. Czesławem Dudzińskim (styczeń 2019 r.).
234 Rozmowa z p. Danutą Nowaczyk (luty 2019 r.).
235 Rozmowa z p. Marianem Sobczakiem (maj 2019 r.).
236 Rozmowa z ks. prob. Waldemarem Szkudlarkiem (grudzień 2018 r.).
237 Wg Kroniki Parafi i pw. św. Andrzeja Apostoła.
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Misja Św. // 24 I – I II // 1948 r. // Misjonarze Oblaci //
(krzyż stary 1948-2005) // 1 X 2005 // Parafi a Św. Andrzeja Apostoła //

Misjonarze Oblaci.

Obiekt otoczony jest ozdobnym, żeliwnym płotkiem, a u jego stóp znaj-
dują się kwiaty i znicze. 

Historia krzyża stojącego u zbiegu ul. Ostrowskiej i Świątniczki zaczyna 
się tuż po wyzwoleniu. Drewniany krzyż został ufundowany przez Katolic-
kie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i poświęcił go ks. Stefan Bartkowski
W tym miejscu odbywały się Nabożeństwa Majowe, a także przygotowywano 
ołtarz na Boże Ciało238.

Z czasem mieszkańcy wykonali nowy świątek, 
gdyż stary spróchniał. Bracia Kazimierz i Marian 
Przybylscy wykonali go z rur gazowych, Danuta 
Tomkowiak kupiła Pasyjkę, a jej ojciec Lech wy-
konał koronę cierniową okalającą postać Chrystu-
sa. Pasyjka ukazuje Chrystusa z głową wzniesioną 
ku górze i długim, sięgającym kolan perizonium. 
Starą Pasyjkę zakopano przy krzyżu. Widoczna jest 
też inskrypcja INRI. Świątek został poświęcony 
przez ks. Marka Kaisera. Przez wiele lat stawiano 
przy nim ołtarz na Boże Ciało, a obecnie odbywa 
się przy nim święcenie pokarmów.

238 Rozmowa z p. Lechem i p. Danutą Tomkowiak (kwiecień/maj 2019 r.).
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Podobny krzyż znajduje się przy posesji na ul. Świątniczki 14. Ufun-
dowano go w okresie międzywojennym239. W przeszłości stał na otwartym 
terenie, obecnie znajduje się na prywatnej posesji240. W 2000 r. drewniany 
świątek wymieniono na metalowy241. Pasyjka ukazuje Chrystusa z głową opa-
dającą na prawą stronę, w długim, sięgającym kolan perizonium. Nad nią jest
inskrypcja INRI.

Na terenie parafi i znajduje się także fi gura Jana Nepomucena, która 
jest usytuowana przy trasie katowickiej, naprzeciw Jaryszek. Wiadomo, że 

239 Rozmowa z p. Lechem Tomkowiakiem (maj 2019 r.).
240 K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 186.
241 Rozmowa z anonimowym mieszkańcem domu (kwiecień 2019 r.).
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ustawił ją ówczesny właściciel pobliskiego majątku242. Szczęśliwie przetrwała 
II wojnę światową. Tuż obok niej, w stojącym obok drzewie, umieszczono
metalowy krzyż.

Parafi a pw. św. Andrzeja Boboli ul. Junikowska

Na placu przykościelnym stoi krzyż mi-
syjny oraz fi gura Matki Bożej Niepokalanie 
Poczętej. Krzyż misyjny usytuowany jest na-
przeciw dzwonnicy. Pierwszy krzyż postawio-
no na pamiątkę Misji św. odprawianych przez 
Ojców Oblatów na przełomie września i paź-
dziernika 1945 r. 21 sierpnia 1977 r. ustawiono
i poświęcono nowy świątek243. Kilka dni później, 
25 sierpnia, umieszczono tabliczkę informującą
o tym wydarzeniu. Krzyż wykonali miejsco-
wi rzemieślnicy. Znajdują się na nim cztery
tabliczki:

1. MISJE PARAFIALNE //
17-24.11.2013// W ROKU WIARY //

W 25-tą ROCZNICĘ POWSTANIA PARAFII //
I 25-tą KONSEKRACJI KOŚCIOŁA,

242 Rozmowa z p. Lechem Tomkowiakiem (maj 2019 r.).
243 AP, Opracowanie dotyczące krzyży i fi gur przydrożnych na terenie Parafi i pw. św. Andrzeja 
Boboli.
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2. ZJEDNOCZENI W DUCHU // ŚWIĘTYM // W DRODZE DO OJCA //
Parafi alne Misje Roku Odkupienia // Jubileusz 2000 // 7-15.11.1998 //

Misjonarze Świętej Rodziny,
3. NA PAMIĄTKĘ MISJI PARAFIALNYCH // DLA UCZCZENIA MATKI

BOŻEJ // NAWIEDZAJĄCEJ NAS W SWYM JASNOGÓRSKIM OBRAZIE,
TEN ZNAK // WIARY ŚWIĘTEJ WZNIEŚLI //
PARAFIANIE JUNIKOWSCY // 25.VIII.1977244,

4. W wielkim roku // III Pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II do Ojczyzny //
w roku Kongresu Eucharystycznego //w roku Maryjnym // przygotowując się na 

złote jubileusze // założenia parafi i oraz kanonizacji jej patrona //
Św. Andrzeja Boboli // przeżyliśmy // Misje Święte // przeprowadzone przez Ojców 

Oblatów // 3-11 X 1987.

Na szczycie krzyża i jego ramionach znajduje się ochronne opierzenie. 
Parafi anie stawiają przy nim kwiaty i znicze. 

Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczę-
tej została poświęcona 13 maja 2017 r. przez 
ks. prob. Grzegorza Piotrowskiego. Ustawiono 
ją na miejscu starej, betonowej fi gury z lat 80. 
XX w. Obecny świątek wykonany jest z żywicy 
epoksydowej i umieszczony na granitowym 
cokole, na którym znajduje się napis:

MATKO BOŻA //
MÓDL SIĘ ZA NAMI // ROCZNICA 

OBJAWIEŃ FATIMSKICH 1917-2017.

Figura przedstawia Maryję ubraną w marsz-
czoną suknię, przewiązanym pasem w talii
i obszerne szaty. Stoi na kuli ziemskiej, przytrzy-
mując stopą węża. Nad głową Matki Bożej znaj-
duje się ledowa aureola, którą wykonał Tadeusz 
Stasiński. Figura stoi w otoczeniu roślinności
i prowadzi do niej osobna alejka. Odbywają się przy niej Apele Jasnogórskie,
a 8 grudnia w święto Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej ma miejsce uroczy-
sta procesja, podczas której fi gura jest dekorowana wieńcem z róż. Jest to też 
miejsce modlitwy indywidualnej.

Figura św. Józefa z Dzieciątkiem została postawiona w maju 
1914 r. przez hrabinę Potocką na ul. Grunwaldzkiej. Niemcy rozbi-
li ją w nocy z 7 na 8 grudnia 1939 r. – młotem odrąbano głowę świę-
tego i przepołowiono jego tułów. Szczątki fi gury zakopał Józef Spyra

244 Pod datą znajduje się ornament roślinny.
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244 Pod datą znajduje się ornament roślinny.
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i Michał Galle245. Po wojnie posąg odkopano, odre-
staurowano, a 8 sierpnia 1945 r. ustawiono ponow-
nie. Święcenia dokonał ks. prob. Feliks Michalski. 
W sierpniu 1974 r. w związku z budową Instytutu 
Weterynarii, świątek przeniesiono na obecne miej-
sce – ul. Junikowską 40246. Figura jest wykonana 
z piaskowca, który pomalowano na jasnobeżowy 
kolor i ustawiono na cokole zrobionym z klinkie-
rowych cegieł. Ukazuje św. Józefa odzianego w ob-
szerne szaty, trzymającego w prawej ręce wtulone 
Dzieciątko. Jest ono ubrane w obszerną sukienkę, 
w lewej ręce ma jabłko królewskie. Jest to miejsce 
modlitwy indywidualnej, a podczas Bożego Ciała 
stawia się w tym miejscu ołtarz.

Krzyż usytuowany obecnie przy ul. Wołow-
skiej nad Skórzynką, stał w XIX w. na terenach 
majątku Rudnicze. W 1933 r. przeniesiono go 

na prywatną działkę pana Modrzyka, gdzie stoi do dnia dzisiejszego. Świątek 
jako jeden z nielicznych, ocalał podczas woj-
ny. Tuż po wyzwoleniu stolarz Leon Mań-
czak odnowił go i zrobił nowe ogrodzeniez 
drewna, które podarował hrabia Komorow-
ski. Fundatorami nowego, dębowego krzyża 
byli państwo Rosadowie. Poświęcenia do-
konał ks. prob. Grzegorz Piotrowski w dniu
20 listopada 2016 r.247 Prócz złotej Pasyjki, 
ukazującej Chrystusa z głową przechyloną na 
prawą stronę i z perizonium zwężającym się 
stopniowo na prawym biodrze, znajdują się: 
inskrypcja INRI i dwa dodatkowe zdobienia, 
przeniesione ze starszego świątka - chusta św. 
Weroniki i kogut248. W fundament wkopano 
butelkę z informacjami dla przyszłych poko-
leń. Odbywają się przy nim Nabożeństwa Ma-
jowe i Apele Jasnogórskie.

245 AP, Opracowanie dotyczące krzyży i fi gur przydrożnych na terenie Parafi i pw. św. Andrzeja 
Boboli.
246 K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 192.
247 AP, Opracowanie dotyczące krzyży i fi gur przydrożnych na terenie Parafi i pw. św. Andrzeja 
Boboli.
248 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 10966.
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Krzyż stojący na ul. Wołowskiej stanowi upamiętnienie morderstwa 
popełnionego na ks. Ignacym Cwojdzińskim. Zabójstwa dokonano w nocy
aqz 30 na 31 października 1869 r. Jak relacjonował Dziennik Poznański:

Od św. Jana r. b. skradziono z folwarku znaczną ilość owiec; wieczorem
w dniu 30 października około godziny 10 spostrzeżono dwóch 
podejrzanych ludzi w bliskości stajni. Proboszcz wyszedł z dubeltówką; 
wkrótce potem usłyszano strzał, poczem nastąpiła cisza. Oczywiście,że 
strzał chybił; dwóch napastników rzuciło się na starca, powaliło go
o ziemię i tak długo go tłukło fl intą i tyczką, dopóki nie został bez
zmysłów (…) pokaleczony umarł w cztery godziny później nie
przyszedłszy już do przytomności. Jako podejrzanych o popełnienie
tej zbrodni aresztowano cztery osoby w Rudniczu, znane ze złego
prowadzenia się, a mianowicie dwie o popełnienie morderstwa, dwie
o przechowywanie rzeczy skradzionych (…) Obdukcja zamordowanego
okazała, że mu roztrzaskano czaszkę i złamano lewe ramię249.

Krzyż postawiono wkrótce po zdarzeniu. Podczas okupacji na przełomie 
1940 i 1941 r. Niemcy ścięli świątek siekierami, a przypadkowemu świadko-
wi zagrozili, że jeżeli nie ucieknie, to potraktują go w identyczny sposób250. 
Dzięki staraniom późniejszego właściciela majątku Zygmunta Szymańskiego 
ustawiono nowy krzyż, który poświęcił 17 sierpnia 1947 r. ks. prob. Feliks 
Michalski251. Niewielka Pasyjka ukazuje Chrystusa z głową skierowaną na lewą 
stronę, z perizonium ułożonym w kształt litery V, o przybitych z osobna sto-
pach. Na trzonie widoczny jest też wizerunek Świętej Rodziny. Ok. 2012 r. 

249 „Dziennik Poznański: wychodzi codziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni poświętnych” R. 
11 nr 252 (4 listopada 1869 r.), s. 3.
250 E. Czabański, Z kart historii Junikowa, Poznań 2013, s. 22.
251 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 10965.
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i Michał Galle245. Po wojnie posąg odkopano, odre-
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245 AP, Opracowanie dotyczące krzyży i fi gur przydrożnych na terenie Parafi i pw. św. Andrzeja 
Boboli.
246 K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 192.
247 AP, Opracowanie dotyczące krzyży i fi gur przydrożnych na terenie Parafi i pw. św. Andrzeja 
Boboli.
248 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 10966.
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ustawiono u podstawy świątka figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem, która stała 
wcześniej przy posesji na ul. Kowalewickiej252. Ukoronowana Madonna ubra-
na jest w białą suknię i błękitny płaszcz. W prawej ręce ma lilię, na lewej zaś 
trzyma nagie Dzieciątko z jabłkiem królewskim. Teren, na którym stoi krzyż, 
jest bardzo zadbany – świątek stoi w otoczeniu drzew i krzewów. Odbywają się 
przy nim Nabożeństwa Majowe i Apele Jasnogórskie, a okoliczni mieszkańcy 
regularnie stawiają przy nim kwiaty i znicze.

Należy też wspomnieć o świątkach, które już nie istnieją, a na terenie 
tym znajdowało się ich kilka. Przed domkiem rodziny Stasiaków na ul. Ju-
nikowskiej stał strugany krzyż, który zniszczyli Niemcy. Drugi stał u zbiegu 
ul. Junikowskiej i Grunwaldzkiej. Była to kapliczka Matki Bożej. Jej funda-
torem w 1910 r. był miejscowy sołtys Ludwik Nowak. Powodem dla której 
zdecydował się ją postawić, było pięćdziesięciolecie sołtysowania oraz podzię-
kowanie za przeżycie epidemii cholery. W murowanej, otynkowanej kapliczce 
znajdowała się cementowa postać Matki Bożej. W 1939 r. kapliczkę rozebrali 
Niemcy. Rozbitą figurą zaopiekowała się Apolonia Błaszykowa, a ogrodzenie 
przechowywał w swoim obejściu gospodarz Antoni Banach. U zbiegu ul. Hal-
lera253 i Grunwaldzkiej w pobliżu domu państwa Kucharczyków stał kolejny 
krzyż. W 1904 r. przewróciła go wichura254. Świątek udało się naprawić, jed-
nak w grudniu 1939 r. został zniszczony przez Niemców. U zbiegu ul. Pacz-
kowskiej i Świdnickiej na posesji Kazimierza Grauscha stała od 1935 r. figura 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Inicjatorem budowy był społeczny komi-
tet. Betonowy pomnik wykonał Wojciech Tritt. Była na nim także tablica 
z napisem: Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się 
nad nami. Figurę poświęcił 15 sierpnia 1935 r. ks. prob. Władysław Skórnic-
ki255. Świątek został zniszczony przez Niemców. Ostatnim obiektem o którym 
warto wspomnieć, był krzyż ufundowany przez koło Stronnictwa Narodowe-
go. Ustawiono go 4 czerwca 1939 r. u zbiegu ul. Bełchatowskiej, Krośnieńskiej 
i Sieradzkiej w ogrodzie Jana Ratajczaka. Na cokole, w którym osadzono krzyż, 
wyryto napis:

O Polskę katolickiego nabożeństwa 
O Polskę czystego sumienia 

O Wielką Polskę 
Błagamy Cię Panie! 

Z wdzięczności Bogu 
W dwudziestą rocznicę 

252 AP, Opracowanie dotyczące krzyży i figur przydrożnych na terenie Parafii pw. św. Andrzeja 
Boboli.
253 Dziś ul. Sieradzka.
254 E. Czabański, op. cit, s. 19-20.
255 Tamże, s. 21.
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Odzyskania Niepodległości
Stronnictwo Narodowe

Koło Junikowo

Niemcy postanowili rozebrać świątek rękami jeńców angielskich pracu-
jących przy budowie ul. Grunwaldzkiej, oni jednak sprzeciwili się temu, więc 
okupanci zburzyli go samodzielnie256.

Parafi a pw. św. Anny ul. Limanowskiego

Na placu przykościelnym znajdują się: 
krzyż misyjny, fi gura Matki Bożej Niepoka-
lanie Poczętej i fi gura Chrystusa niosącego 
krzyż. Drewniany krzyż misyjny usytuowa-
ny jest w pobliżu probostwa. Był odrestau-
rowany dwukrotnie, pierwszy raz w 1998 r.
w związku z obchodami 50-lecia istnienia 
parafi i, drugi raz w 2016 r.257 Znajdują się na 
nim dwie tabliczki dotyczące Misji św. Na 
pierwszej znajduje się napis:

Pamiątka // MISJI ŚW.,

a na drugiej podane są daty, w których odby-
ły się uroczystości:

* // 1959 // * // 1966 // * // 1977 // * // 1998 //
* // 2010 // * // 2018.

Stoją przed nim kwiaty i znicze, które 
są regularnie ustawiane przez parafi an.

Tuż za krzyżem znajduje się betonowa, pomalowana na biało fi gura Mat-
ki Bożej Niepokalanie Poczętej usytuowana na brązowym cokole, porośnię-
tym bluszczem. Ustawiono ją w maju 1992 r. i od tej pory odbywają się przy 
niej Nabożeństwa Majowe i Październikowe. W sierpniu 2013 r. odrestauro-
wano całość. Postać Matki Bożej ukazana jest frontalnie, w marszczonej sukni, 
zawiązanym w kokardę pasem w talii oraz obszernej szacie. Matka Boża stoi 
na ziemi, przytrzymując stopą węża. Przez prawą rękę przewieszono różaniec, 

256 Tamże, s. 22-23.
257 Rozmowa z ks. prob. Markiem Balcerem (marzec 2019 r.).
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256 Tamże, s. 22-23.
257 Rozmowa z ks. prob. Markiem Balcerem (marzec 2019 r.).
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będący wotum jednego z parafi an. U podstawy fi gury znajdują się sztuczne 
kwiaty.

W północno zachodnim krańcu placu przykościelnego znajduje się be-
tonowa fi gura Chrystusa, trzymającego na swych barkach krzyż. Prowadzą 
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do niej schodki, otoczone przez głazy, które stanowią także jej podstawę.
25 sierpnia 2013 r. świątek odrestaurowano. Wierni przyozdabiają teren wo-
kół fi gury kwiatami, zapalają także znicze.

Ostatnim świątkiem znajdującym się na terenie parafi i jest medalion 
przedstawiający Świętą Rodzinę. Można go zobaczyć na elewacji domu na 
ul. Matejki 31. Najprawdopodobniej umieszczono go po wybudowaniu willi
w I poł XX w. Płaskorzeźba ukazuje postać Maryi tulącej w swoich ramionach 
Dzieciątko. Obok nich stoi Józef trzymający w lewej ręce krzyż. Głowa Maryi 
i Józefa otoczona jest nimbem.

Parafi a pw św. Antoniego Padewskiego ul. św. Antoniego

Jednym z najważniejszych świątków na Starołęce był od zawsze krzyż 
cmentarny. Pierwszy drewniany krzyż z metalową Pasyjką stał od 1920 r., 
czyli od początku istnienia cmentarza. W 1994 r. został wymieniony na nowy, 
dębowy i ustawiony na betonowej podstawie, chroniącej krzyż przed zniszcze-
niem. Poświęcił go ks. mgr Hieronim Nowak. W Dni Krzyżowe odbywały się 
do niego procesje, które wyglądały następująco: o godz. 8.15 ruszała proce-
sja do krzyża na cmentarzu, następnie do krzyża na ul. Starołęckiej w stronę 
Wielkiej Starołęki, a na zakończenie do fi gury Chrystusa Króla przy młynie.
W 1999 r. ustawiono drugi krzyż na nowej części cmentarza. Drewno ofi aro-
wał i przygotował Marian Śliwa, wykonał stolarz Bogdan Ignaszak, metalowy 
postument zrobił Paweł Borowicz, zabetonował pan Kaczmarek258. 20 czerwca 
1999 r. poświęcono nową część cmentarza i krzyż.

Pierwszy krzyż misyjny został postawiony 22 listopada 1931 r. i poświę-
cony przez o. Bazylego Gabrjela. Obecnie stojący dębowy krzyż misyjny był 

258 Wg Kroniki Parafi i pw. św. Antoniego z Padwy.
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poświęcony na zakończenie misji 12 lutego 1989 r. Umieszczono na nim ta-
bliczki z informacjami upamiętniającymi poszczególne wydarzenia: 

1. MISJE ŚWIĘTE // PRZED // WIELKIM JUBILEUSZEM ROKU //
2000 // Poznań – Starołęka // 31 maja – 7 czerwca 1998 r.,

2. Misje Św. // 5 – 12·II·1989 r. // Ojcowie Oblaci Mn // Poświęcenie Krzyża,
3. PAMIĄTKA // MISJI ŚWIĘTYCH // W roku 800 – lecia // Urodzin św.

Antoniego // 10 – 17.09.1995 r. // (oo. Franciszkanie).

Figurę św. Antoniego usytuowaną przed kościołem, obok wieży, usta-
wiono w 1989 r. Jak wspominał proboszcz parafi i ks. Ludwik Brodniak:

Główny rzeźbiarz artysta dr Adam Graczyk, który projektował dla 
„Solidarności” pomnik dwóch krzyży w Poznaniu, namawiał mnie, aby 
wykonać pomnik – rzeźbę patrona parafi i św. Antoniego Padewskiego 
i postawić go przed kościołem. Mówiono co prawda, że przecież 
nigdzie w Poznaniu, nie widuje się przed kościołem posągu swego 
Patrona. Kiedy wyraziłem zgodę, projekt rzeźby przedstawił sam 
mistrz (…)259.

259 L. Brodniak, Monografi a parafi i pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego Poznań-Sta-
rołęka, Poznań 1994, s. 69.
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Postać świętego o wysokości 2,5 m wy-
kuto w sztucznym kamieniu. Św. Antoni uka-
zany jest w habicie franciszkańskim z przewią-
zanym sznurem w talii. W lewej ręce trzyma 
błogosławiące Dzieciątko odziane w sukienkę, 
w prawej trzyma lilię. Pomnik postawiono na 
cokole z kostki granitowej, w którym wyko-
nano specjalny otwór, by wmurować w nim 
mosiężną tubę z dokumentacją dotyczącą na-
wiedzenia Obrazu Matki Boskiej260. Dodat-
kowo na cokole znajduje się też marmurowa 
tablica z napisem: ŚW. ANTONI // MÓDL 
SIĘ ZA NAMI // 1989 r. Rzeźbę wykonali 
studenci, doglądani przez wspomnianego już 
dr. Adama Graczyka. Nad wykończeniami pra-
cował Marian Paszkiewicz. 10 września 1989 r.
o godz. 12 miało miejsce uroczyste poświęcenie fi gury przez ks. kan. Stefana
Tomaszkiewicza.

Figura Matki Boskiej Różańcowej stojąca w oszklonej wnęce dawne-
go budynku biura parafi alnego przy ul. św. Antoniego 50, została wstawiona
w 2014 r. przez obecnego ks. prob. Janusza Molewskiego261. Przedstawia ona 
Matkę Bożą w kremowej sukni, błękitnym pasem przewiązanym w talii i mięk-
ko okalającej sylwetkę szacie, zwieńczoną złotą lamówką. Dłonie ma złożone 
do modlitwy, a przez prawą rękę ma przewieszony różaniec.

Na tej samej ulicy, w ogrodzie przy posesji nr 78, 
znajduje się fi gura św. Antoniego z Dzieciątkiem, po-
stawiona ku jego czci262. Ukazuje ona świętego odzia-
nego w habit franciszkański z przewiązanym sznurem 
w talii oraz różańcem. W lewej ręce Antoni trzyma 
Dzieciątko ubrane w białą sukienkę, a w prawej księgę. 
Postać Dzieciątka była odnawiana samodzielnie przez 
właściciela domu. Przed fi gurą ustawione są kwiaty.

Murowana kapliczka z drewnianą fi gurką 
Chrystusa Króla, z umieszczonym w niewielkiej 
wnęce obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, stoi 
na ul. Starołęckiej 62, gdzie mieścił się niegdyś sta-
ry młyn. Zbudowana w drugiej połowie XIX w. 

260 Dar parafi anina p. Alfonsa Smoguleckiego.
261 Rozmowa z ks. prob. Januszem Molewskim (marzec 2019 r.).
262 Rozmowa z p. Arturem Węcławiakiem (kwiecień 2019 r.).
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przez rodzinę Kempfów263. W czasach mię-
dzywojennych, podczas Dni Krzyżowych, za-
trzymywała się tu procesja błagalna z prośbą
o dobre urodzaje. Podczas wojny właścicie-
lem młyna i okolicznego ogrodu był Niemiec,
zatem zapewne z tego powodu kapliczka nie
została zniszczona przez okupanta. W górnej
części kapliczki znajduje się oszklona, półkoli-
sta wnęka, w której stoi fi gura Chrystusa Kró-
la. Chrystus ukazany jest w długiej, białej szacie
z brązowym pasem u dołu. W lewej ręce trzy-
ma kulę ziemską zwieńczoną równoramiennym
krzyżem. Dookoła głowy znajduje się gloria
w kształcie pięciu wiązek promieni. W dolnej
części kapliczki są trzy płytkie kwadratowe wnę-

ki. Jedna z nich jest ozdobiona reprodukcją obrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej264. Kapliczkę wieńczy metalowy krucyfi ks.

Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa znajduje się na terenie ogród-
ka przydomowego przy posesji Zofi i Nowak na ul. Orląt 5. Przedstawia ona 
postać Chrystusa w pozycji frontalnej, z gorejącym sercem oplecionym koroną 
cierniową. Odziany jest w długą tunikę okrytą obszernym płaszczem, zebra-
nym w fałdę i przerzuconym przez lewe ramię. Niegdyś zatrzymywała się przy 
nim procesja na Boże Ciało. Na cokole znajduje 
się napis: 

TWOJA // CZEŚĆ // I CHWAŁA // A.D. 2000.

Przy świątku znajdują się kwiaty i znicze.
Nieistniejący już krzyż w ogrodzie przy 

jednym z domów na ul. Starołęckiej, ustawił ofi -
cer Wojska Polskiego. W czasach przedwojen-
nych dochodziła do tego miejsca procesja bła-
galna o dobre urodzaje. Świątek usunęli obecni 
mieszkańcy domu.

263 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 2982; zob. także J. J. Sobczak, op. cit., s. 43.
264 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 2982.
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Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem na elewacji budynku przy ul. Sta-
rołęckiej 192, pochodzi z 1860 r., kiedy to wybudowano dom265. Niegdyś 
chroniony przez szybę, a obecnie wmocowany we wnękę. Postać ukorono-
wanej Matki Bożej ubrana jest w białą suknię oraz błękitne szaty, zwieńczone 
ciemniejszą lamówką. Na rękach ma Dzieciątko odziane w złocistą sukienkę, 
trzymające w lewej ręce jabłko królewskie. Wnęka wyłożona jest cegłami klin-
kierowymi. Właścicielka domu odnawia fi gurę regularnie co 7 lat. Zdarza się, 
że modlą się przy niej indywidualne osoby.

Na ul. Masztowej 3 znajdowała się od połowy XX w. kapliczka, w której 
do 2013 r. stała fi gura Matki Bożej266. Świątek rozebrano wraz z bramą wjaz-
dową do posesji.

Kolejny obiekt - Figurę Matki Bożej ustawili w 1913 r. mieszkańcy wsi 
Starołęki Wielkiej. Podczas wojny postument został zniszczony, zaś fi gura 
ukryta267. Po wyzwoleniu ustawiono ją w tym samym miejscu. Całość została 
odnowiona w 2015 r. przy okazji przebudowy ronda. Matka Boska przedsta-
wiona jest w białej, marszczonej przy szyi sukni, ze złotym sznurem w talii i ob-
fi tych, błękitnych szatach. Maryja stoi na gwieździstej kuli ziemskiej otoczonej 
wężem. Cokół jest dwudzielny, a u jego podstawy widoczny jest złoty napis:

FUNDOWAŁA GMINA // WIELKA STAROŁĘKA // 1913 r.,

265 Rozmowa z p. Danutą Tabaczką (styczeń 2019 r.).
266 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 9192.
267 Zob. krzyż na ul. Głuszyna 12a; AP, Dokumentacja związana z zabytkami ruchomymi nale-
żącymi do parafi i.
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264 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 2982.

Mała architektura sakralna

195

Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem na elewacji budynku przy ul. Sta-
rołęckiej 192, pochodzi z 1860 r., kiedy to wybudowano dom265. Niegdyś 
chroniony przez szybę, a obecnie wmocowany we wnękę. Postać ukorono-
wanej Matki Bożej ubrana jest w białą suknię oraz błękitne szaty, zwieńczone 
ciemniejszą lamówką. Na rękach ma Dzieciątko odziane w złocistą sukienkę, 
trzymające w lewej ręce jabłko królewskie. Wnęka wyłożona jest cegłami klin-
kierowymi. Właścicielka domu odnawia fi gurę regularnie co 7 lat. Zdarza się, 
że modlą się przy niej indywidualne osoby.

Na ul. Masztowej 3 znajdowała się od połowy XX w. kapliczka, w której 
do 2013 r. stała fi gura Matki Bożej266. Świątek rozebrano wraz z bramą wjaz-
dową do posesji.

Kolejny obiekt - Figurę Matki Bożej ustawili w 1913 r. mieszkańcy wsi 
Starołęki Wielkiej. Podczas wojny postument został zniszczony, zaś fi gura 
ukryta267. Po wyzwoleniu ustawiono ją w tym samym miejscu. Całość została 
odnowiona w 2015 r. przy okazji przebudowy ronda. Matka Boska przedsta-
wiona jest w białej, marszczonej przy szyi sukni, ze złotym sznurem w talii i ob-
fi tych, błękitnych szatach. Maryja stoi na gwieździstej kuli ziemskiej otoczonej 
wężem. Cokół jest dwudzielny, a u jego podstawy widoczny jest złoty napis:

FUNDOWAŁA GMINA // WIELKA STAROŁĘKA // 1913 r.,

265 Rozmowa z p. Danutą Tabaczką (styczeń 2019 r.).
266 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 9192.
267 Zob. krzyż na ul. Głuszyna 12a; AP, Dokumentacja związana z zabytkami ruchomymi nale-
żącymi do parafi i.



Mała architektura sakralna

196

niżej zaś znajduje się czarna inskrypcja mówiąca:

RENOWACJA FIGURY I INSTALACJA NOWEGO COKOŁU. 2015 r.

Krzyż przy posesji na ul. Głuszyna 12a posta-
wiono przed II wojną światową. Podczas okupacji 
był przechowywany wraz z fi gurą Matki Bożej w 
stodole sąsiadki. Po wyzwoleniu ustawiony ponow-
nie. Posiada niewielką, czarną Pasyjkę ukazującą po-
stać Chrystusa z głową przechyloną na prawą stronę,
z perizonium zwężającym się ku prawemu biodru. 
Nad nią jest inskrypcja INRI.

Murowana kapliczka z drewnianą fi gurą 
Jana Nepomucena stoi w głębi gospodarstwa na
ul. Hrubieszowskiej 14 i przylega do muru stanowią-
cego jego granicę. Postawiono ją najprawdopodob-
niej w 1886 r., kiedy budowano dom. Podczas kopa-
nia fundamentów odkryto kości. Możliwe, że w tym 
miejscu był niegdyś cmentarz lub dokonywano licz-
nych pochówków z powodu panujących w tym cza-
sie epidemii268. Kapliczka jest murowana. W górnej 

268 Rozmowa z rodziną p. Tomczaków: p. Dorotą, p. Janiną i p. Franciszkiem (styczeń 2019 r.)
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części znajduje się wnęka, w której umieszczono fi gurę patrona. Święty ubrany jest
w czarną sutannę i białą rokietę. Lewą ręką przyciska do piersi krucyfi ks. Pod 
fi gurą jest druga wnęka, w której niegdyś stała fi gura Matki Bożej, następnie 
niewielkich rozmiarów aniołek, a obecnie kwiaty. Daszek namiotowy, kryty 
blachą, zwieńczony pierwotnie  krzyżem. Całość była otoczona niegdyś przez 
płotek żeliwny, który uległ zniszczeniu. Przed kapliczką stawia się kwiaty
i znicze.

Figura Matki Boskiej Niepokalanie 
Poczętej stoi w ogrodzie przy posesji Bar-
bary i Cezarego Leszkiewiczów, na ul. Za-
mojskiej 14. Świątek ustawiono ok. 2005 r.
w intencji dziękczynnej za wszystkie łaski, jakie 
spłynęły na rodzinę269. Poświęcenia dokonał 
ówczesny ks. prob. Rafał Czerniejewski. Po-
stać Matki Boskiej ubrana jest w marszczoną 
przy szyi suknię, z paskiem w talii zawiązanym
w kokardę i długie szaty. Maryja stoi na kuli 
ziemskiej, oplecionej wężem. Figurę ustawio-
no na cokole z klinkierowej cegły. Otaczają ją 
różnorodne krzewy roślinne.

Przy posesji na ul. Baranowskiej 12 znajduje się fi gura Matki Boskiej
z Dzieciątkiem, umieszczona na wysokim cokole. Napis u podstawy głosi, że 

269 Rozmowa z p. Barbarą i p. Cezarym Leszkiewiczami (styczeń 2019 r.).
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fi gurą jest druga wnęka, w której niegdyś stała fi gura Matki Bożej, następnie 
niewielkich rozmiarów aniołek, a obecnie kwiaty. Daszek namiotowy, kryty 
blachą, zwieńczony pierwotnie  krzyżem. Całość była otoczona niegdyś przez 
płotek żeliwny, który uległ zniszczeniu. Przed kapliczką stawia się kwiaty
i znicze.

Figura Matki Boskiej Niepokalanie 
Poczętej stoi w ogrodzie przy posesji Bar-
bary i Cezarego Leszkiewiczów, na ul. Za-
mojskiej 14. Świątek ustawiono ok. 2005 r.
w intencji dziękczynnej za wszystkie łaski, jakie 
spłynęły na rodzinę269. Poświęcenia dokonał 
ówczesny ks. prob. Rafał Czerniejewski. Po-
stać Matki Boskiej ubrana jest w marszczoną 
przy szyi suknię, z paskiem w talii zawiązanym
w kokardę i długie szaty. Maryja stoi na kuli 
ziemskiej, oplecionej wężem. Figurę ustawio-
no na cokole z klinkierowej cegły. Otaczają ją 
różnorodne krzewy roślinne.

Przy posesji na ul. Baranowskiej 12 znajduje się fi gura Matki Boskiej
z Dzieciątkiem, umieszczona na wysokim cokole. Napis u podstawy głosi, że 

269 Rozmowa z p. Barbarą i p. Cezarym Leszkiewiczami (styczeń 2019 r.).
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świątek został postawiony przez Józefa i Marię Heigelmann - pradziadków obec-
nego właściciela domu. Fundatorzy wznieśli fi gurę w 1892 r. w intencji ochron-
nej domostwa i rodziny. Niegdyś stała bliżej drogi, miała osobne ogrodzenie
i podczas Świąt Maryjnych okoliczni mieszkańcy gromadzili się przy niej i mo-
dlili. W latach 80. XX w. w związku z budowaniem magistrali wodnej została 
przesunięta w głąb ogrodu, gdzie stoi do dziś270. Ukoronowana postać Matki 
Bożej ukazana jest w długiej sukni i obfi tych szatach. W lewej ręce trzyma uko-
ronowane Dzieciątko ubrane w długą sukienkę, trzymające jabłko królewskie.

Krzyż przydrożny stojący u zbiegu ul. Sandomierskiej i Nowosądeckiej, 
został ustawiony przez rodzinę Wojkiewiczów po I wojnie światowej, w podzięce 
za powrót męskich członków rodziny z pola walki. Podczas II wojny światowej 
Niemcy zniszczyli krzyż, a Pasyjkę wyrzucili w pole. Halina Leśniewska zauwa-
żyła ją podczas powrotu ze szkoły i zabrała ze sobą. Po wyzwoleniu krzyż postawi-
li dziadkowie obecnego właściciela domu. Dwukrotnie wymieniany: najpierw
w 1992 r., a następnie w 2014 r.271 Pasyjka ukazuje Chrystusa z głową delikat-
nie opadającą na prawą stronę i sięgającym kolan perizonium. Widoczna jest 
też inskrypcja INRI. Otoczony niewielkim drewnianym płotkiem i ozdabiany 
kwiatami. Przy krzyżu odbywa się Apel Jasnogórski.

Krzyż przydrożny stoi także na posesji Grysków przy ul. Garaszewo 2. 
Został ustawiony w intencji dziękczynnej za przeżycie wojny272. Krzyż ma sfa-
zowane naroża i lekko zaokrąglone końce ramion. Pasyjka przedstawia Chry-
stusa z głową wzniesioną ku górze i długim perizonium sięgającym kolan. Nad 

270 Rozmowa z p. Jarosławem Schneiderem (grudzień 2018 r.).
271 Rozmowa z p. Janem Wojkiewiczem (marzec 2019 r.).
272 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 3102.
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nią jest blaszany daszek i inskrypcja INRI. W dolnej części krzyż posiada uskok, 
na którym znajduje się inskrypcja: 

Fundo- // wali // Maryja // i Franci- // szek Gryska // w Roku 1949.

Kolejny krzyż przydrożny jest 
usytuowany na posesji Paszkiewiczów 
na ul. Garaszewo 6. Podobnie jak krzyż 
sąsiedni - ustawiony w okresie między-
wojennym i z czasem zniszczony przez 
okupanta. Po wyzwoleniu ustawiono 
nowy, dębowy świątek i umieszczo-
no drewnianą Pasyjkę z poprzednie-
go krzyża, którą przechowywała nie-
znana z imienia i nazwiska osoba273.
W 1985 r. wymieniono krzyż na metalo-
wy i pomalowano na jasnobrązowy kolor. Pasyjka ukazuje Chrystusa o mocno 
zarysowanej sylwetce, z głową przechyloną na prawe ramię, w perizonium zwę-
żającym się stopniowo ku prawej stronie. Nad nią jest inskrypcja INRI. Świą-
tek otoczono krzewami, niewielkim płotkiem i posadzono przy nim kwiaty.

273 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 3103.
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273 AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 3103.
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Na terenie parafi i spotyka się także krzyże powypadkowe. Pierwszym 
jest świątek stojący od 2012 r. na ul. Garaszewo, usytuowany w pobliżu auto-
strady A2. Regularnie stawiane są przy nim kwiaty i znicze.

Przy zbiegu ul. Głuszyna i Pawła Strzeleckiego, znajduje się biały, drew-
niany krzyż powypadkowy. Na głazie stojącym obok jest napis: 

TU ROZPOSTARŁ SKRZYDEŁKA // I ODFRUNĄŁ DO NIEBA //
NASZ ANIOŁEK - // - DZIEWCZYNA // Z UŚMIECHEM.
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Parafi a pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła Ostrów Tumski

Wkraczając na teren Ostrowa Tumskiego, pierwszym pomnikiem, któ-
ry można ujrzeć jest postać Jana Pawła II, która swym charakterystycznym 
gestem wita każdego przechodnia. Wiosną 1999 r. Kuria Arcybiskupia zor-
ganizowała konkurs na projekt monumentu i na zagospodarowanie terenu 
wokół. Żaden jednak nie przypadł do gustu abp. Juliuszowi Paetzowi, który 
ostatecznie sam znalazł przyszłego wykonawcę w osobie Krystyny Fałdygi Sol-
skiej. Odsłonięcie fi gury odbyło się kilka miesięcy później, w święto Chrystusa 
Króla - 26 listopada. Brązowy odlew o wysokości 2,25 m został wykonany
w pracowni Roberta Sobocińskiego w Szymanowie k. Śremu. Usytuowany jest 
na stopniowo obniżającym się cokole. Widoczna inskrypcja: „Na tej opoce” 
mówi, że opoką dla wiernych jest kościół, patroni miasta i sam Ostrów Tum-
ski. W jego otoczenie wmurowano kamienie pochodzące z prac archeologicz-
nych prowadzonych na terenie Palatium Mieszka I274. Pomnik jest miejscem 
indywidualnej zadumy, odbywają się przy nim wszelkie uroczystości upamięt-
niające Papieża.

274 A. Niziołek, Perypetie z pomnikiem Papieża, „Kronika Miasta Poznania” 2001, nr 2, s. 223.
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