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Parafia pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła Ostrów Tumski
Wkraczając na teren Ostrowa Tumskiego, pierwszym pomnikiem, który można ujrzeć jest postać Jana Pawła II, która swym charakterystycznym
gestem wita każdego przechodnia. Wiosną 1999 r. Kuria Arcybiskupia zorganizowała 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 Solskiej. Odsłonięcie figury 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 Tumski. W jego otoczenie wmurowano kamienie pochodzące z prac archeologicznych prowadzonych na terenie Palatium Mieszka I274. Pomnik jest miejscem
indywidualnej zadumy, odbywają się przy nim wszelkie uroczystości upamiętniające Papieża.

274

A. Niziołek, Perypetie z pomnikiem Papieża, „Kronika Miasta Poznania” 2001, nr 2, s. 223.
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Pomiędzy kościołem Najświętszej Maryi
Panny a psałterią, w otoczeniu drzew iglastych,
stoi figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej usytuowana na wysokim cokole. Ufundował ją w 1886 r. ks. kan. Michał Sibilski. Obiekt
stał początkowo na placu katedralnym, jednak w 1925 r. został przeniesiony na miejsce,
w którym stoi do dnia dzisiejszego275. Trzon kolumny i rzeźbę wykuto z piaskowca, a dolną część
z granitu. Maryja ukazana jest w długiej sukni,
z pasem zawiązanym w kokardę i długim płaszczu
z ozdobnymi lamówkami. Stoi na kuli ziemskiej,
oplecionej wężem. Nad głową ma gwieździstą
aureolę. U podstawy cokołu widoczne są dwie tablice. Pierwsza z nich głosi:
Pod // Twoją obronę // uciekamy się, // święta boża // Rodzicielko //

druga zaś upamiętnia fundację:
Fundował // Kanonik Metropolitalny // Ks. Michał Sibilski // 1886.

Pośrodku dziedzińca Pałacu Arcybiskupiego znajduje się późnobarokowa, piaskowcowa
rzeźba św. Jana Nepomucena, która w przeszłości stała w pałacu Mycielskich w Kobylepolu. Ufundował ją Franciszek Skaławski ok.
1730 r.276 W 1890 r. została odnowiona przez hr.
Józefa Mycielskiego. W wyniku porozumienia,
pomiędzy hr. Stanisławem Mycielskim a ówczesnym abp. Antonim Baraniakiem, przeniesiono
ją w 1957 r. ze spalonego pałacu na dziedziniec.
Figura ukazuje św. Jana Nepomucena w stroju
kapłańskim, trzymającego w lewej dłoni lilię,
a w prawej krzyż. Jego głowę otacza gwieździsta
aureola, a u jego stóp widoczne są dwa anioły.
Wysoki cokół wraz z postumentem jest bogato
zdobiony ornamentami roślinnymi.
275
276

KZS, Miasto Poznań, cz. 1: Ostrów Tumski i Śródka z Komandorią, Warszawa 1983, s. 103.
KZS, op. cit., s. 73.
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Z czterech stron piedestału widoczne są: słuchanie spowiedzi, wymuszenie zdradzenia tajemnicy, śmierć świętego oraz herb Nałęcz Franciszka Skaławskiego i herb Odrowąż jego żony Jadwigi Mieszkowskiej.
Na ul. Jana Lubrańskiego
znajduje się kamienny krzyż
upamiętniający śp. ks. Zygmunta Masłowskiego. Ks. prof.
Zygmunt Masłowski urodził się
1897 r. w Orchowie pod Mogilnem. Pełnił posługę kapelana
Wojsk Polskich, a szeregi wojska
opuścił w stopniu kapitana rezerwy. Przez kilka następnych
lat był katechetą w seminarium
nauczycielskim w Wolsztynie,
a od 1932 r. w żeńskim seminarium im. Juliusza Słowackiego
w Poznaniu. Uczynność i chęć
księdza do niesienia pomocy
biednym i potrzebującym sprawiła, że był bardzo znaną postacią w Wielkopolsce.
Pewnego dnia wracając od strony miasta z pakunkami, napotkał dwóch
włóczęgów, proszących o jałmużnę. Odmówił im, po czym ruszył w kierunku
swojego mieszkania. Po krótkiej chwili wyszedł z domu ponownie, żeby odwiedzić swojego chorego kolegę. Wtedy mężczyźni podeszli do niego, jeden
z nich krzyknął „stać!”, a drugi rozkazał, by ksiądz oddał mu wszystkie swoje
pieniądze. Po krótkiej wymianie zdań ks. Masłowski wręczył portfel jednemu z napastników, który po całkowitym opróżnieniu portmonetki, oddał ją
z powrotem. Drugi napastnik zauważył, że duchowny sięga po coś do kieszeni, co doprowadziło do tragedii, bowiem był przekonany, że ksiądz ma broń
i sam oddał strzał277. Ksiądz poniósł śmierć na miejscu. Wiadomość o nagłym
zgonie cenionej osobistości wywołała powszechny żal i ogólne przygnębienie
w mieście. Gazety, przerażone dokonanym mordem, szeroko rozpisywały się
o szokującym wydarzeniu, pisząc m.in.:
Wyspa Tumska była w piątek w godzinach popołudniowych
widownią ohydnego napadu rabunkowego, którego ofiarą padł prefekt
277

„Dziennik Poznański”, R. 75 nr 13, 17 styczeń 1933 r., s. 3.

203

Mała architektura sakralna

Seminarjum nauczycielskiego, ks. prof. Zygmunt Masłowski278.

W pogrzebie wzięło udział 114 księży z ks. bp. Walentym Dymkiem na czele:
kondukt żałobny z kilkudziesięciotysięczną rzesza publiczności był
manifestacją, jakich niewiele miasto nasze pamięta279.

Od 1935 r. po dziś dzień na miejscu zbrodni stoi krzyż z tablicą upamiętniającą tragicznie zmarłego księdza:
KSIĄDZ ZYGMUNT MASŁOWSKI //
7.7.1897 + 30.12.1932 //
PROSI O MODLITWĘ ZA DUSZĘ //
SWOJĄ I SWOICH ZABÓJCÓW.

O procesie zabójców było głośno w całym mieście. Mordercy księdza,
Grelka i Bednarczyk zostali skazani na karę śmierci280.
Na ul. Posadzego znajd ją się dwie figury: Chrystusa Dobrego Pasterza
i Serca Pana Jezusa. Pierwsza z nich została ustawiona w 2018 r.281 i ukazuje
postać Chrystusa w długiej tunice, przewiązanej w pasie sznurem zwieńczonym chwostem i długim płaszczu. Na swych ramionach trzyma baranka.
Drwęca: z dodatkami „Opiekun Młodzieży” i „Nasz Przyjaciel” i „Rolnik”, R. 13, nr 1
(3 stycznia 1933 r.), s. 4.
279
„Kurier Poznański”, R. 28 nr 6, 4 stycznia 1933 r., s. 3.
280
„Dziennik Poznański”, R. 75 nr 14, 18 styczeń 1933 r., s. 4-9.
281
Rozmowa z p. Aleksandrą Pudelską (marzec 2019 r.).
278
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Druga figura stoi w ogrodzie Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego
i ukazuje postać Chrystusa stojącego na skalniaku, odzianego w długą tunikę
i obfity płaszcz zebrany w fałdę i przerzucony przez lewe ramię. Lewą ręką
wskazuje na swoje serce otoczone koroną cierniową.

Kapliczkę Chrystusa Frasobliwego można zauważyć w bramie głównej Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, znajdującego się
przy ul. Panny Marii 4. Figura została wyrzeźbiona na Śląsku w 1984 r.282,
282

Rozmowa z ks. Michałem Kamińskim (maj 2019 r.).
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w podobnym czasie powstała też kapliczka283. Rzeźba przedstawia ukoronowaną, siedzącą postać Chrystusa, podpartą ręką o lewe kolano. Jezus odziany jest
w czerwone szaty, zdobione błękitnymi wstawkami, z zapięciem na piersi.

Na dziedzińcu szkolnym, który niegdyś był cmentarzem przykościelnym,
przy ul. Bydgoskiej 4 znajduje się barokowa Boża Męka. Została ufundowana ok. 1706 r. przez mieszczan Śródki.
Pierwotnie w kapliczce znajdowała się fi gura św. Kazimierza, którą z czasem zastąpił
drewniany krzyż z rzeźbą Chrystusa. Na
początku XIX w. na cokole, wokół trzonu, znajdowały się cztery ceramiczne fig ury
świętych. Kapliczka była wielokrotnie przebudowywana i remontowana. Stanowi ją
ceglana, dwukondygnacyjna podstawa. Cokół ujęty jest czterema masywnymi wolutami dekorowanymi liśćmi akantu. Powyżej
znajduje się profi lowany gzyms, a nad nim
wieloboczny trzon kolumny opiętej czterema kolumienkami i czterema pilastrami
ustawionymi naprzemiennie. W aediculi
ustawiono drewniany krucyfiks z ceramiczną fig urą Chrystusa, okrytego związanym
perizonium, z głową przechyloną na prawą
stronę. Na szczycie metalowy pręt284.
283
284

Rozmowa z ks. Bernardem Kołodziejem (maj 2019 r.).
AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 502; zob. także J. J. Sobczak, op. cit., s. 27-28.
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Tuż za kapliczką Bożej Męki znajduje się polsko-katolicki kościół pw. św. Kazimierza. Na placu
przykościelnym stoi krzyż, który ustawiono z okazji
50- lecia istnienia parafii. Na jego ramionach widoczny jest napis: W TYM ZNAKU ZWYCIĘŻYSZ. Na
jego trzonie znajdują się daty: 1948, 1963, 1998, 2000
oraz tabliczki upamiętniające odbyte uroczystości:

1. W JUBILEUSZ 50 - LECIA // KOŚCIOŁA // POLSKOKATOLICKIEGO //
W POZNANIU // KRZYŻ POŚWIĘCIŁ // BISKUP WIESŁAW SKOŁUCKI //
POZNAŃ, 20 WRZEŚNIA 1998,
2. 1963 – 2003 //„AD MAIOREM DEI GLORIAM” //
40 LAT POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ // W POZNANIU //
KS. INFUŁATA ROMANA SKRZYPCZAKA // PROBOSZCZA,
3. W NIEDZIELĘ 26.09.2004 // SAKRAMENTU BIERZMOWANIA //
UDZIELIŁ ADMINISTRATOR DIECEZJI //
KS. INFUŁAT STANISŁAW BOSY,
4. KSIĘDZU INFUŁATOWI // ROMANOWI SKRZYPCZAKOWI
(1934-2017) // WIELOLETNIEMU PROBOSZCZOWI //
TUTEJSZEJ PARAFII // NA PAMIĄTKĘ // PARAFIANIE //
POZNAŃ, 11 STYCZNIA 2018.

Nad portalem świątyni usytuowano figurę św. Kazimierza pochodzącą
z 1884 r.285 Figura Matki Bożej została
postawiona w latach 60. Ukazuje postać
Maryi ukazanej w długiej sukni, pasie
w talii oraz obszernych szatach. Matka
Boża stoi na kuli ziemskiej oplecionej
wężem. Świątek wykonany jestz gipsu,
a betonowy cokół pomalowany jest na
pomarańczowy kolor.
285

J. Sobczak, op. cit., s. 92.
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Ostatnim świątkiem jest kamienna płyta z płaskorzeźbą znajdującą się
na elewacji budynku stojącego przy ul. Stefana Wyszyńskiego 8. Najprawdopodobniej umieszczono ją po wybudowaniu domu w 1935 r.286 Przedstawia
ona św. Józefa odzianego w obszerne szaty. W prawej ręce trzyma lilię, lewą
obejmuje ubrane w długą sukienkę Dzieciątko. Głowa Dzieciątka otoczona
jest nimbem. Prawą rękę ma uniesioną w geście błogosławieństwa, w lewej
trzyma jabłko królewskie. Nad nimi znajdują się dwa anioły, trzymające koronę nad głową św. Józefa.

Parafia pw. św. Barbary w Luboniu
Część poznańskich terenów należy to lubońskiej Parafii pw. św. Barbary. Na tym terenie znajduje się kilka przydrożnych świątków. Krzyż stojący
obecnie na posesji państwa Płotkowiaków u zbiegu ul. Fabianowo, Sycowskiej,
Kowalewickiej, Wołczyńskiej i Wołowskiej został przeniesiony kilkanaście lat
temu z ul. Głogowskiej. Ma on długą i piękną historię. W 1987 r. powstał
o nim wiersz autorstwa Stefanii Wojewody, który opisuje jego dzieje:
Postawiono krzyż przy ul. Głogowskiej
By roztaczał opiekę na pobliskie wioski
Wioski przyłączono do miasta Poznania
A krzyż nadal stoi i dziwnie się słania.

286
Archiwum Fundacji Miasta Poznania (dalej AFMP), Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Willa przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8.
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Ile czasu przetrwał? Jak pismo wskazuje,
Do lat 150-ciu licho co brakuje.
Chronił mieszkańców przed cholery mórem,
Chwały dziękczynne śpiewają mu chórem.
Teraz dziękując za przodków istnienia,
I dla zmarłych proszą o wieczne zbawienie.
Co on widział? Przetrwał różne zawieruchy.
Od deszczów był mokry, od spiekoty suchy.
Hitlerowskie rządy przetrwał niezniszczony,
Ponad wszystko trwały, choć bardzo zmieniony.
Opuszczone ramiona, spróchniałe podnóże,
Ilez jeszcze czasu on tak przetrwać może?
Dnia 3 czerwca 1987 r. usunięto krzyż stary
I postawiono nowy, dowód naszej wiary,
Znowu stoi wspaniały, błogosławi ludzi,
Patrzysz w zadumie, jak dzionek się budzi,
Spoglądasz tez na niego, o zachodzie słońca.
I tak już pozostanie do naszego końca.
Już nikogo z nas nie będzie, a on przetrwa wieki
Dla nas kres jest bliski, a jego daleki.

Podczas II wojny światowej rozegrała się dramatyczna walka o zachowanie krzyża. Nieopodal świątka znajdował się posterunek policji niemieckiej.
Zastępca komendanta Hejbusz parokrotnie wydawał rozkaz, by kowal Antoni
Wojewoda, który był właścicielem gruntu, zniszczył krzyż. Kowal ignorował
polecenia mając świadomość, że komendant jest uzależniony od jego pomocy
przy naprawie samochodów. Jednak 11 listopada 1941 r. został aresztowany
przez gestapo za drukowanie i kolportaż nielegalnych gazetek, a 21 stycznia
1942 r. został zamordowany. Grunty po kowalu przejął Niemiec Neiman.
W kuźni zatrudnił Ludwika Bazanka i Stefana Janiszewskiego. Nowy właściciel również wydał polecenie usunięcia krzyża – drewniana część miała być
spalona, a Pasyjka przetopiona. Jako że pracownicy odmówili, zgłosił sprawę
do gestapo:
Po dwóch dniach przyjechało trzech Niemców, którzy od razu
zapytali, dlaczego nie usunęli krzyża. Janiszewski powiedział wówczas,
że jest on własnością pani Neiman, a oni są tu tylko pracownikami.
Gestapo wezwało Niemkę, która tłumaczyła im, jak wielka jest
determinacja Polaków i jeżeli zostaną aresztowani, wówczas zarówno
ona, jak i Trzecia Rzesza, stracą dobrych fachowców. Gestapowcy
uznali wytłumaczenie za wystarczające
i odjechali, a krzyż został287.

287
Rozmowa z p. Czesławem Wasielewskim (marzec 2019 r.); zob. także Stanęli w obronie krzyża. Historia krzyża wierszem pisana, „Nowinki Osiedlowe” 2003, nr 8, s. 3-4.
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W 2006 r. w związku z planowaną przebudową ul. Głogowskiej odbyła
się uroczysta droga krzyżowa, której zwieńczeniem było ustawienie świątka
w nowym miejscu. W drodze krzyżowej udział brał obrońca krzyża Ludwik
Bazanek - przy IX stacji objął go, ucałował i rozpłakał się. Przy XI stacji przybito do odnowionego krzyża288 nową, żywiczną Pasyjkę289, z kolei stacje od
XII do XIV zostały usytuowane przy miejscu osadzenia świątka. Strażacy z lubońskiej straży pożarnej oświecili go reflektorami, a w rękach mieszkańców
pobłyskiwały znicze, które nieśli w rękach290.

Warto też wspomnieć, że niegdyś na tych ziemiach stało więcej krzyży.
Trzy stały u zbiegu ulic granicznych i upamiętniały zarazy, ale podzieliły los
innych świątków i zostały zniszczone przez hitlerowców.
W ogródku przy posesji na ul. Fabianowo 56a znajduje się figura Serca
Pana Jezusa. Ustawiona przez Franciszka i Władysławę Jakubowskich, jako
dowód wdzięczności za uzdrowienie Franciszka. Podczas wojny Niemcy próbowali ją zniszczyć, jednak bezskutecznie. Na postumencie można dostrzec
ślady po radzieckim czołgu291. Figura przedstawia postać Jezusa w długich, białych szatach przerzuconych przez lewe ramię. Uwagę przykuwa gorejące serce
pomalowane czerwoną farbą. U podstawy cokołu znajduje się napis mówiący:
Renowacji podjął się stolarz z Lubonia p. Muszyński.
Stara Pasyjka została przekazana Izbie Pamięci na Fabianowie.
290
Rozmowa z ks. prob. Bernardem Cegłą, p. Ireną Paszkowiak, p. Czesławem Wasielewskim
(marzec 2019 r.).; AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 10967.
291
AP, Opracowanie dotyczących krzyży i figur przydrożnych na terenie Parafii pw. św. Barbary.
288
289

210

Mała architektura sakralna

Najsłodsze serce Jezusa // zmiłuj się nad nami // --O-- // Fundowali //
F. i W. Jakubowscy // 1929 r.

W przeszłości na elewacji jednego z domów przy ul. Fabianowo stała figura św. Antoniego. Wnęka na dzień dzisiejszy jest zamurowana.
Przy ul. Kotowo 20 znajduje się figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem usytuowana u szczytu murowanego domu. Na początku XX w.
w nowo wybudowanym budynku wybuchł pożar. Mieszkańcom udało się
przeżyć i uratować dobytek, dlatego w intencji dziękczynnej postawili figurę. Podczas wojny przechowywali ją sąsiedzi, a po wyzwoleniu powróciła na
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swoje dawne miejsce292. Rzeźba ukazuje postać ukoronowanej Matki Bożej
w niebieskich szatach, z Dzieciątkiem siedzącym na lewej ręce. Wnęka jest
biała, umieszczono w niej kilka gwiazd.
Kolejnym obiektem jest figura Matki Bożej Różańcowej usytuowana
w szklanej wnęce na elewacji domu przy ul. Kotowo 61a. Powstała ok. 20 lat
temu, ku pamięci ojca, którego marzeniem było posiadanie kapliczki293. Świątek pochodzi z Częstochowy i przedstawia postać Matki Bożej ubraną w białą
suknię, z przewiązanym niebieskim pasem w talii i niebieskie szaty. Matka
Boża ma ręce złożone do modlitwy, a przez prawą rękę przewieszony jest różaniec. Figura jest otoczona sztucznymi kwiatami i światełkami.

Parafia pw. św. Cyryla i Metodego ul. Pilotów
Na placu przykościelnym znajduje się krzyż misyjny i grota Matki Bożej.
Krzyż jest trzecim z kolei tego typu świątkiem. Został poświęcony 13 września
2018 r. Na jego ramionach znajdują się złote litery uformowane w słowa: ODKUPICIEL CZŁOWIEKA. Znajdują się na nim trzy tabliczki informujące
o odbytych Misjach św.:
1. PIERWSZA // MISJA // ŚWIĘTA // OD 26 V – 03.VI.1990 R. //
OJCOWIE OBLACI // POZNAŃ,
2. MISJA ŚWIĘTA // od 10 – 17.X.1999 r. // Księża Zmartwychwstańcy,
3. MISJA ŚWIĘTA // OD 11-18.IX.2011 // Ojcowie Oblaci // Poznań.
292
293

Rozmowa z p. Jerzym Frankiewiczem (marzec 2019 r.).
Rozmowa z p. Marią Urbaniak (marzec 2019 r.).
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Przy krzyżu stawia się końcowy ołtarz
na Boże Ciało, odbywa się też procesja w Dni
Krzyżowe z modlitwą o dobre urodzaje. Tuż
obok niego znajduje się grota z figurą Matki
Bożej Niepokalanie Poczętej. Ustawiono ją
pod koniec lat 80., a ufundowali ją i wybudowali parafianie294. Matka Boska ukazana jest
w marszczonej sukni, przewiązanej w pasie
kokardą i obfitych szatach. Nad figurą znajduje
się oświetlony nimb. Wokół niej stoją kwiaty,
a u jej podstawy znajduje się klęcznik wraz
z różańcem. Cała grota otoczona jest ozdobnymi
krzewami i kwiatami doniczkowymi. Odbywają
się przy niej Nabożeństwa Majowe.

W ogrodzie na ul. Wzlotowej 14 stoi figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Siostry Zmartwychwstanki otrzymały zgodę na postawienie
figury 25 marca 2004 r. 27 kwietnia figurę ustawiono na cokole, a 10 maja
2004 r. poświęcenia dokonał ks. kan. Ryszard Strugała295. Figura ukazuje
294
295

Rozmowa z ks. kan. Ryszardem Strugałą (luty 2019 r.).
Rozmowa z s. Anną (luty 2019 r.).
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postać Matki Bożej w białej marszczonej sukni, z pasem w talii zawiązanym
w kokardę i białych szatach. Świątek zwraca uwagę okolicznych mieszkańców,
którzy wykonują znak krzyża i modlą się przy niej.

Na terenie parafii znajdują się dwa krzyże powypadkowe. Pierwszy
z nich jest usytuowany na hipodromie Wola. Jest to wysoki, metalowy krzyż
z Pasyjką upamiętniający zawodnika WKKW, który zginął wskutek tragicznego wypadku podczas zawodów. Krzyż stoi przy głazie polnym na którym widać
wyżłobiony krzyż i inicjały zawodnika - JD.
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Drugi świątek znajduje się w pobliżu hipodromu na ul. Lutyckiej. Jest to
drewniany krzyż, zamknięty dwuspadowym daszkiem o trójlistnym zakończeniu ramion, przywiązany do drewnianego pala osadzonego w ziemi. Posiada
inskrypcję INRI, możliwe zatem, że niegdyś była na nim także Pasyjka. Stoją
przed nim znicze i kwiaty.

W pobliżu wyżej opisanego krzyża znajdują się dwa inne świątki powypadkowe. Oba krzyże są drewniane i osadzone w podłożu. Na jednym
z nich widnieje tabliczka z fotografią oraz napisem:
UŚMIECHNIĘTY NA ZAWSZE // W NASZEJ PAMIĘCI //
„SZAJSTI” + 25.05.2019.
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Parafia pw. św. Franciszka Serafickiego ul. Garbary
Na niewielkim skwerze między kościołem
a klasztorem Franciszkanów znajduje się figura św. Franciszka z Asyżu. Pomnik wykonano
z brązu, a podstawę z piaskowca. Przedstawia
on postać św. Franciszka odzianego w habit,
z przewiązanym w pasie sznurem, trzymającego
na obu rękach ptaki. Figura sprawia wrażenie jakby była w ruchu. Ustawiono ją w 25-tą rocznicę ogłoszenia przez Ojca Świętego Jana Pawła
II św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów.
Uroczyste święcenie posągu miało miejsce 29 listopada 2004 r., a dokonał go o. dr. Ernest Karol Siekierka296. Na cokole znajduje się tablica
z napisem:

„… Pochwalony // bądź, // Panie mój, ze wszystkimi //
Twoimi stworzeniami …” // św. Franciszek.

W bezpośrednim sąsiedztwie Wspólnoty Sióstr Miłosierdzia, przed wejściem do szpitala klinicznego Przemienienia Pańskiego na ul. Długiej zaplanowano rekonstrukcję istniejącej w przeszłości studzienki z figurą Najświętszej
Maryi Panny z Dzieciątkiem. Ufundował ją hr. Edward Raczyński w 1846 r.
w intencji dostarczenia zdrowej wody osobom chorym. Studzienka eksponowała wątek religijny, co było związane z bezpośrednim sąsiedztwem klasztoru.
Była to fontanna w kształcie kapliczki, którą wykuto w kamieniu piaskowym.
Figury wykonano z lanego żelaza wg zamysłu Beckmanna297. Rzeźby odlano
w hucie Lauchhammer wg modelu Augusta Fischera. Model figury został wykonany na życzenie Raczyńskiego wzorem obrazu Matki Boskiej Sykstyńskiej
autorstwa Rafaela. U podstawy fontanny znajdował się napis:
Edward h. Raczyński //
sprowadził wodę Poznaniowi przed św. Wojciechem, przed //
Landszaftą, na Podgórnej ulicy i tę kapliczkę z Bogarodzicą //
wystawił na chwałę Boską. Pobożni, proście za Jego duszę. // 1846298.

296
Rozmowa z ówczesnym przełożonym ks. Krzysztofem oraz ks. Leonardem (styczeń/kwiecień
2019).
297
„Tygodnik Ilustrowany”, T. 13 nr 335, 24 luty 1866, s. 1.
298
Tamże, s. 2.
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Inicjatorem rekonstrukcji jest Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
z udziałem Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego, Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia, Fundacja im. Raczyńskich i Bono Serviamus Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego
w Poznaniu.
W przyszpitalnym ogrodzie na ul. Długiej znajduje się kapliczka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, którą ufundowały Siostry Miłosierdzia św.
Wincenta A Paulo. Pomimo wyrytej u podstawy kapliczki daty 1882-1982
przyczyna fundacji nie jest znana. Matka Boża ukazana jest w długiej, marsz-

czonej sukni, przewiązanej w talii złotym pasem i w długich szatach. W rękach
trzyma jabłko królewskie. Matka Boska stoi na ziemi, przytrzymując stopą
węża.
217

Mała architektura sakralna

Z obszarami tymi związana jest także legenda dotycząca pomnika stojącego pomiędzy dzisiejszymi ulicami Marii Magdaleny, Cegielskiego, Kazimierza Wielkiego i Garbarami. Był to wysoki, dwunastometrowy słup z cegieł, zwieńczony żelaznym krucyfiksem, a jego podstawę stanowił sześcian,
o wysokich dwumetrowych ścianach299. Obiekt został ustawiony na początku XVIII w. Głoszono, że upamiętniał dżumę, która w 1709 r. pojawiła się
w Poznaniu: „W roku 1709 walne było powietrze w Poznaniu, wozami trumny wożono po ulicach”300. W 1852 r. odkryto w jego pobliżu kości. W 1895 r.
krzyż wieńczący pomnik został skradziony, a niespełna 25 lat później monument zniknął całkowicie301.

A. Kronthal, Vergessene Denkmaler, ”Aus dem Posener Lande” 1910, nr 6, s. 264.
J. Łukaszewicz, Opis historyczny kościołów parochialnych w dawnej dyecezyi poznańskiej, Poznań 1858, s. 119.
301
A. Kronthal, op. cit., s. 264.; K. Kwaśniewski, Poznańskie legendy i nie tylko, Poznań 2004,
s. 209.
299

300
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Parafia pw. św. Jadwigi Królowej Wawelskiej ul. Mleczowa
Pierwszy krzyż stojący na terenie wyznaczonym pod budowę świątyni wykonał parafianin Marian Mazur. Poświęcono go 30 maja 1999 r. podczas Misji św. Jubilaeum 2000, które prowadził ks.
Tomasz Koszyk302.W kwietniu 2011 r. ustawiono
nowy drewniano-stalowy świątek. W 2016 r. miała
miejsce jego renowacja, założono także opierzenie na
szczycie, mające na celu ochronę przed zniszczeniem.
Figurę Matki Boskiej Fatimskiej, stojącą
przed kościołem na dużym głazie, ufundowali parafianie z okazji stulecia objawień fatimskich. Poświęcenia dokonał 13 maja 2018 r. obecny ks. prob.
Zbigniew Regucki303. Figura przedstawia Matkę
Bożą, ubraną w długą sukienkę sięgającą stóp oraz
szaty zwieńczone złotą lamówką. Prawą dłoń ma uniesioną w geście błogosławieństwa. Głaz otoczony jest mniejszymi kamieniami. Przed figurą stoją
kwiaty. Odbywają się przy niej Nabożeństwa Majowe.

W sąsiedztwie obu obiektów przykościelnych znajduje się prowizoryczny
krzyż, który wykonali okoliczni mieszkańcy. Upamiętnia on 5. rocznicę katastrofy smoleńskiej.

302
303

Wg Kroniki Parafii pw. w. Jadwigi Królowej Wawelskiej.
Rozmowa z ks. prob. Zbigniewem Reguckim (luty 2019 r.).
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Metalowy krzyż przydrożny, stojący w pobliżu placu kościelnego, jest
trzecim z kolei i został ufundowany w 2016 r. przez prywatnych właścicieli, którzy posiadają działkę na tym terenie304. Pierwotny krzyż powstał
w okresie międzywojennym i skupiał wokół siebie mieszkańców na wspólne modlitwy. Podczas okupacji został wysadzony przez Niemców. Po wyzwoleniu ustawiono nowy, z czasem jednak uległ spróchnieniu. Pasyjka
ukazuje postać Chrystusa z głową delikatnie przechyloną na prawą stronę,
w dopasowanym perizonium, zwężającym się ku prawej stronie. Nad nią jest
inskrypcja INRI.

304

Rozmowa z ks. prob. Zbigniewem Reguckim (luty 2019 r.).

220

Mała architektura sakralna

Kolejny krzyż przydrożny stoi przy ul. Naramowickiej 374, a ustawiono
go w miejscu świątka zniszczonego podczas wojny305. Pasyjka ukazuje postać
Chrystusa z głową delikatnie przechyloną na prawą stronę, w wąskim perizonium, ułożonym w literę V. Krzyż okolony jest metalowym płotkiem.

Na elewacji domu przy ul. Adama Skałkowskiego widoczny jest betonowy wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem. Płaskorzeźbę umieszczono tuż
po wybudowaniu domu w 1994 r. Jego mieszkaniec chciał tym sposobem
oddać cześć Matce Bożej. Autorem wizerunku jest Lucjan Rabski306.

Przy ul. Dzięgielowej 9 znajduje się figura Matki Bożej Niepokalanie
Poczętej. Ufundował ją okoliczny mieszkaniec ku czci Matki Bożej307. Figura
Rozmowa z anonimową okoliczną mieszkanką (marzec 2019 r.).
Rozmowa z p. Henrykiem Szydłowskim (maj 2019 r.).
307
Rozmowa z anonimowym okolicznym mieszkańcem (maj 2019 r.).
305
306
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ustawiona jest na wysokim cokole tuż przy ogrodzeniu. Ukazuje postać Matki
Bożej w marszczonej sukni, pasku w talii zawiązanym w kokardę i obfitych
szatach. Maryja stoi na kuli ziemskiej, przytrzymując stopą węża.
Ostatnimi dwoma obiektami są krzyże powypadkowe. Pierwszy z nich
jest przywieszony na drzewie w Hubach Moraskich (drzewo wyznacza granicę
pomiędzy lasem a drogą). Niestety nie wiadomo czyja ręka go zawiesiła. Jest to
drewniany świątek, osłonięty blaszanym daszkiem.

Drugi krzyż znajduje się na ul. Naramowickiej. Jest to czarny, prosty,
metalowy świątek wbity w podłoże. Przez trzon przewieszony jest wieniec,
a u jego stóp można dostrzec znicze i drewniane serce okolone różami.
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Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej ul. Cyniowa
W dniach od 9 do 16 października 1983 r. odbyły się pierwsze Misje
św., które prowadzili Ojcowie Oblaci. Na ich zakończenie odbyła się procesja
z dębowym krzyżem misyjnym, który ustawiono przy kościele i poświęcono308. Znajdują się na nim cztery tabliczki upamiętniające Misje św.:
1. MISJE ŚWIĘTE // 17-24.05.2009 R. // OJCOWIE // FRANCISZKANIE,
2. MISJE ŚWIĘTE // JUBILEUSZ ROKU 2000 // 10-18 X 1998 R. //
OO. MISJONARZE OBLACI // MARYI NIEPOKALANEJ,
3. MISJE ŚWIĘTE // 9-16.X.1994 R. // OO. MISJONARZE OBLACI //
MARYI NIEPOKALANEJ,
4. MISJE ŚWIĘTE // + ROK+ // ODKUPIENIA // 9-16 X 1983 // OO. OBLACI.

Tuż obok krzyża znajduje się Miejsce Pamięci: 23 sierpnia 2002 r. odsłonięto tablicę poświęconą zmarłemu ks. kan. Kazimierzowi Sewolowi i nieżyjącym już budowniczym kościoła, a 21 lutego 2010 r. odsłonięto kolejną
tablicę ku pamięci ks. prob. Stefana Dropa. Świątek odnowili w maju 2019 r.
Zbigniew i Sławomir Zalewscy309. Umieszczono też Pasyjkę ukazującą postać
Wg internetowej Kroniki Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej: http://jadwigaslaska.pl/historia-para
fii (dostęp październik 2018 r.).
309
Wg majowych ogłoszeń parafialnych.
308
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Chrystusa z głową przechyloną na prawą stronę i perizonium zwężającym się
ku prawemu biodru. Nad nią jest inskrypcja INRI.
Grota Matki Bożej Niepokalanie Poczętej została ufundowana przez
wiernych. Od 5 października 1991 r. odbywają się przy niej Apele Majowe310.
Ściany groty zbudowane są z kamiennych bloków, a w jej wnętrzu stoi na
klinkierowym, niewysokim cokole figura Matki Bożej. Matka Boża ubrana
jest w marszczoną suknię, zawiązany w kokardę pas w talii i szaty. Jej postać
stoi na kuli ziemskiej, a stopą przytrzymuje węża. Całość nakryta jest dachem
zwieńczonym krzyżem i otoczona białym, metalowym płotkiem. Do figury
prowadzą trzy małe stopnie.

Na ul. Malwowej 83, w ogrodzie należącym do
Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża, stoi od 4 grudnia
2018 r. wysoki krzyż, który był podarkiem od anonimowego parafianina. Poświęcenia dokonał 15 kwietnia 2019 r. ks. Sebastian Galuba311. Na jego ramionach znajduje się napis ułożony ze złotych liter: BÓG
JEST MIŁOŚCIĄ. Świątek osadzony jest w szczudle,
a na jego ramionach i trzonie umieszczono ochronne
opierzenie.

Wg internetowej Kroniki Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej: http://jadwigaslaska.pl/historia-parafii (dostęp październik 2018 r.).
311
Rozmowa z s. Benedyktą (maj 2019 r.).
310

224

Mała architektura sakralna

Przydrożny krzyż stojący na granicy Poznania i Skórzewa (tym samym na
granicy Parafii pw. Jadwigi Śląskiej i Parafii pw. św. Marcina i św. Wincentego
Męczennika), u zbiegu ul. Szarotkowej i Sadowej, postawiono w Roku Wiary
- 14 września 2013 r.312 W niedzielę 14 września 2014 r. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzono pierwszą rocznicę poświęcenia świątka.
Dębowy krzyż posiada metalową, pomalowaną na złoto Pasyjkę, ukazującą
Chrystusa z głową przechyloną na prawą stronę, dopasowanym perizonium
zwężającym się ku prawemu biodru oraz banderolą INRI. Na ramionach
i szczycie krzyża widoczne jest ochronne opierzenie. Na trzonie znajduje się
tabliczka z napisem:
Znak Wiary // Źródło Nadziei // Symbol Miłości.

U podstawy zawieszono ozdobne kwietniki z imitacją winorośli. Otoczenie krzyża wyłożono białymi kamykami, a okoliczni mieszkańcy stawiają przed
nim kwiaty i znicze. Krzyż stanowi stację na święto Bożego Ciała.
Figura Serca Chrystusowego stojąca w Komornikach, jest usytuowana przy ul. Grunwaldzkiej, tuż przy granicy z Poznaniem. Świątek postawiła
Cecylia Witkowska w podziękowaniu za ocalenie najstarszego syna Czesława,
który został zabrany podczas wojny przez Niemców, a którego znalazła w ciężkim stanie w rowie313. Postać Chrystusa ubrana jest w białe, marszczone sukno
i czerwone szaty przewieszone przez lewe ramię. Prawa dłoń jest wzniesiona
312
313

Rozmowa z p. Piotrem Sikorskim (wrzesień 2018 r.).
Rozmowa z p. Piotrem Sikorskim (wrzesień 2018 r.).
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w geście błogosławieństwa. Widoczne jest też pomalowane na czerwono gorejące serce. Figurę poświęcił ks. prob. Feliks Michalski w 1947 r. Na cokole
znajduje się tablica z napisem:
Twemu Sercu // Jezu // Hołd Składamy.

Świątek odnowiono w 2011 r. ze składek rodziców dzieci idących do
pierwszej Komunii św. o czym informuje druga tablica, umieszczona u podstawy cokołu:
Renowacja 2011 r. // Dar Rodziców i Dzieci // Komunijnych //
Parafii Rzymskokatolickiej // pw. św. Jadwigi Śląskiej // w Poznaniu.

Parafia pw. św. Jakuba Większego Apostoła ul. Głuszyna
Krzyż misyjny stoi tuż przy głównym wejściu do świątyni. Na jego trzonie znajdują się cztery tabliczki informujące o odbytych Misjach św.:
1. PAMIĄTKA MISJI // ŚWIĘTYCH // 01-08.10.2017 // OO. OBLACI,
2. MISJE ŚW. // 16-23.10.2005 // KSIĘŻA FILIPINI // ze ŚWIĘTEJ GÓRY,
3. PAMIĄTKA // MISJI ŚW. // 5-12.11.1989 // i // ODNOWIENIA 24-28.3.1991
// MISJI SW. // OO. OBLACI,
4. PAMIĄTKA MISJI // ŚWIĘTYCH // 19-27.09.1948.
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Gipsowa figura Matki Bożej z Dzieciątkiem usytuowana tuż przy biurze parafialnym – stała niegdyś na szczycie świątyni. Przeniesiono ją jednak do
ogrodu, a na kościele ustawiono nową, która pochodzi z parafii św. Antoniego314. Ukazuje Postać Matki Bożej odzianą w długie, obfite szaty, trzymającą
na rękach nagie Dzieciątko. Sposób przedstawienia szat daje wrażenie ruchu
rzeźby315. Całość otoczona jest kamieniami polnymi.

314
315

Rozmowa z ks. prob. Janem Ciesiółką (grudzień 2018 r.).
Identyczna, zabytkowa figura stoi przy ul. Dominikańskiej (patrz s. 234).
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Na terenie cmentarza przykościelnego stoi kamienny pomnik ofiarny
z płaskorzeźbą Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Świątek
ufundował w 1856 r. gospodarz z Daszewic Ignacy Piekuta. Jego autorem
jest August Johann Hesse316. Kapliczkę stanowi prostokątna nisza, flankowana
czterema korynckimi kolumnami. Ukoronowana postać Matki Boskiej, stojąca
na półksiężycu oplecionym wężem, przedstawiona jest z dłońmi złożonymi do
modlitwy. Napis głosi:
Ignacy Piekuta // gospodarz w Daszewic z małżonką Maryanną //
ofiarowali pomnik ten ku czci Niepokalanego //
Poczęcia Najświętszej MARII Panny // r. 1856. // Polecają się pobożnym modłom
dusze ś. p. // Agnieszki zmarłej żony Ignacego Piekuty // i potomstwa

W pobliżu kościoła, przy posesji nr 143, znajduje się cementowa figura Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia. Na początku XX stulecia rosła
w tym miejscu topola, na której zawieszono obrazek święty. W 1921 r. ówczesny właściciel domu postanowił postawić mur, co wiązało się z koniecznością
ścięcia drzewa. Wydzielono jednak specjalną kwaterę i ustawiono w niej figurę Matki Boskiej, która podczas II wojny światowej została zniszczona przez
okupanta317. W 1956 r. ustawiono nowy świątek przedstawiający Matkę Bożą
ubraną w suknię ze złotymi obszyciami, złotym paskiem przewiązanym w talii
316
317

AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 4613.
K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 191.
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i błękitne marszczone szaty. W murze znajduje się mała wnęka z wyrytym
napisem:
MATKO NIEPOKALANA // MÓDL SIĘ ZA NAMI.

Przy figurze stawia się czwarty ołtarz na Boże Ciało. Świątek został odnowiony ok. 2000 r.318
Kapliczka Matki Bożej Różańcowej, stojąca na ul. Daszewickiej przy
posesji nr 23, została wybudowana na
przełomie XIX i XX w. najprawdopodobniej jako wotum dziękczynne
za znalezienie skarbu319. Zbudowana
z cegły, podzielona gzymsami na cztery segmenty, nakryta czterospadowym
daszkiem, zwieńczonym żeliwnym
krucyfiksem o trójlistnie zakończonych ramionach i szczycie. W głębokiej
wnęce umieszczono drewnianą figurę
Matki Bożej Różańcowej ubraną
w białą suknię, granatowym pasem
przewiązanym w talii, błękitnymi szatami miękko otulającymi postać. Matka
Boża ma dłonie złożone do modlitwy
Rozmowa z p. Andrzejem i Janiną Wawrzyniak (kwiecień 2019 r.).
AKM, Katalog zabytków ruchomych nr 859; zob. także J. J. Sobczak, op. cit., s. 45; K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 181.
318
319
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