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i różaniec przewieszony przez prawą rękę. Tuż pod nią znajdują się wnęki na 
kwiaty. Kapliczkę otacza metalowy płotek. Przed okupacją zatrzymywał się 
przy niej kondukt podążający z Daszewic na cmentarz w Głuszynie.

Dębowy krzyż przydrożny stojący przy posesji na ul. Głuszyna 138 usta-
wiono w międzywojniu. Po wyzwoleniu został ufundowany przez parafi ę. Na 

belce pionowej można było znaleźć 
wyryty ornament roślinny oraz napis: 

Ufność w Bogu // Czyste sumienie // 
Łatwe życie // Pewne zbawienie. 

W 2017 r. został wymieniony 
z powodu spróchnienia320. Pasyj-
ka przedstawia postać Chrystusa
z głową przechyloną na prawą stronę, 
w perizonium zwężającym się ku pra-
wemu biodru. Nad nią jest inskryp-
cja INRI. Krzyż otacza płot z cegły 
klinkierowej i drewna. Jest to miejsce 
modlitwy indywidualnej, a wierni 
stawiają przy nim kwiaty i znicze.

Krzyż przydrożny stojący przy po-
sesji nr 182 został przeniesiony w latach 
90. XX w. z okolic ogródków działkowych
w Piotrowie321. W 2018 r. odnowiono
belkę poprzeczną. Świątek posiada Pasyj-
kę ukazującą postać Chrystusa z głową
przechyloną na prawą stronę, z długim,
sięgającym kolan perizonium. Nad nią
znajduje się inskrypcja INRI. Na dolnej
części widoczna data VIII 1992. Krzyż
otacza drewniany płotek. Mieszkańcy że-
gnają się przy nim, zatrzymują się też na
modlitwę. Jest przyozdabiany na różnego
typu uroczystości religijne.

320 Rozmowa z ks. prob. Janem Ciesiółką (grudzień 2018 r.).
321 Rozmowa z p. Haliną Kanoniczak (maj 2019 r.); zob. także K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 186.
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Krzyż przydrożny stojący na gruncie Nadleśnictwa Babki na ul. Babickiej, 
został usytuowany w tym miejscu na długi czas przed I wojną światową. Droga 
znajdująca się obok świątka wyznaczała trasę dyliżansu prowadzącą z Rataj 
do Śremu k. Poznania322. W okresie międzywojennym krzyż został ustawiony 
przez Józefa Paluszkiewicza, a przyozdabiany przez Zofi ę Walczak. Jako jeden
z nielicznych nie został zniszczony podczas II wojny światowej. Wielokrotnie 
wymieniany na nowy - ostatni raz 26 czerwca 2018 r.323 Prowadzi do niego 
osobna alejka, a teren wokół niego jest bardzo wypielęgnowany. Stoją przy 
nim świeże kwiaty. U jego podstawy można też dostrzec fi gurę Matki Bożej 
i wizerunek Chrystusa Frasobliwego. Niegdyś przy krzyżu zatrzymywała się 
procesja.

Krzyż stojący na głównej alei na starym cmentarzu przy ul. Głuszyna 
161, został ufundowany w 1863 r. z okazji tysiącletniej rocznicy wprowadze-
nia Chrześcijaństwa324. Nowy krzyż ustawiono w 2002 r. Na trzonie są dwie 
tabliczki:

1. Na pamiątkę Tysiąc // letniej rocznicy // zaprowadzenia // Chrześcijaństwa
w // Słowiańszczyźnie R. P. 1863,

2. Państwu Danieli i Janowi // LORKOWSKIM // fundatorom doprowadzenia //
wody na ten cmentarz, // a także postawienia //

nowego krzyża - // wdzięczni PARAFIANIE // Czerwiec 2002 r.

322 Rozmowa z p. Włodzimierzem Łęckim (maj 2019 r.).
323 Rozmowa z p. Krzysztofem Witkowskim, p. Haliną Konieczną, p. Barbarą i p. Bogdanem 
Wacławkiem (maj 2019 r.).
324 Rozmowa z p. Bogdanem Wacławkiem (maj 2019 r.).
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Na krzyżu znajduje się dużych rozmiarów Pasyjka, ukazująca Chrystusa 
z głową przechyloną na prawą stronę, z wąskim perizonium na biodrach. Nad 
nią jest inskrypcja INRI. Krzyż osadzony jest w szczudle. Tuż przy podstawie 
rosną krzewy, a mieszkańcy ustawiają kwiaty i znicze.

Na ul. Sypniewo, w pobliżu stacji benzynowej, znajduje się wysoki, biały, 
prosty krzyż powypadkowy. Świątek jest osadzony w ziemi.
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Parafi a pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty ul. Forteczna

22 maja 1997 r., na placu budowy kaplicy 
tymczasowej na ul. Obodrzyckiej ustawiono me-
talowy krzyż, który przeniesiono sprzed kościoła 
św. Antoniego na Starołęce325. 29 maja 1997 r. 
ks. Bogdan Molenda, podczas mszy św. odpra-
wianej przy ostatnim ołtarzu Bożego Ciała, doko-
nał poświęcenia świątka. Po wybudowaniu świą-
tyni, kaplicę zburzono, a świątek pozostał jako 
przypomnienie o tym, że właśnie w jego pobli-
żu było centrum życia religijnego nowej parafii. 
Jest to miejsce specyfi czne, bowiem w przeszłości 
znajdował się na tej ziemi cmentarz ewangelicki. 
Do dnia dzisiejszego można odnaleźć w okolicy 
pozostałości nagrobków oraz fundament prote-
stanckiego krzyża. 

Krzyż posiada Pasyjkę, przedstawiającą Chrystusa z głową delikatnie prze-
chyloną na prawą stronę i perizonium zwężającym się na prawym biodrze. Jego 
podstawę otacza krzew roślinny. Ustawiane są przy nim kwiaty i znicze, jest też 
przyozdabiany na święta maryjne.

Krzyż misyjny postawiono na placu przykościelnym na zakończenie 
pierwszej Misji św. Wykonany jest z drzewa modrzewiowego. Świątek posiada 

Pasyjkę, przedstawiającą Chrystusa z głową przechyloną na prawą stronę i wą-
skim perizonium na biodrach. Nad nią jest inskrypcja INRI. Na trzonie znaj-
dują się trzy tabliczki dotyczące odbytych uroczystości religijnych:

325 Przy tamtejszej świątyni stawiano wówczas nowy drewniany krzyż misyjny. Rozmowa z po-
przednim ks. prob. Markiem Balcerem (marzec 2019 r.).
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1. MISJE // W ROKU MIŁOSIERDZIA // 12-20.11.2016 r. // KSIĘŻA FILIPINI,
2. MISJE ŚWIĘTE // 03-11 IV. 2006 r. // ks. dr RAFAŁ PAJSZCZYK,

3. MISJE ŚW. // 25.09. – 3.10.1999 r. // OO. FRANCISZKANIE.

W grudniu 2006 r. od północnej strony kościoła ustawiono metalowy 
krzyż papieski jako wotum wdzięczności za pontyfi kat Jana Pawła II326. Od-
bywają się przy nim Apele Jasnogórskie w rocznicę śmierci Papieża. U jego 
podstawy znajduje się tablica z napisem: 

W HOŁDZIE // PAPIEŻOWI // JANOWI PAWŁOWI II // PARAFIANIE.

8 grudnia 2009 r. w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny poświęcono grotę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Grota została 
postawiona przez poprzedniego ks. prob. Marka Balcera, który chciał stwo-
rzyć miejsce nie tylko do modlitwy, ale przede wszystkim dla Matki Bożej
w życiu parafi an327. Figura ukazuje postać Maryi, z głową delikatnie przechy-
loną na lewą stronę, odzianą w marszczoną suknię i obszerne, miękko opływa-
jące sylwetkę szaty.

326 Rozmowa z ks. prob. Pawłem Pacholakiem (luty 2019 r.).
327 Rozmowa z poprzednim ks. prob. Markiem Balcerem (marzec 2019 r.).
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Figura Serca Pana Jezusa stoi przy posesji nr 11 na ul. Starołęckiej. 
Wystawiła ją po budowie domu w 1933 r. rodzina Bińczewskich328. Podczas 
okupacji gestapo wydało rozkaz usunięcia rzeźby, jednak rodzinie udało się 
przechować ją w kościele. Po wojnie świątek odnowiono i ustawiono w pier-
wotnym miejscu. Na cokole znajduje się napis: 

Miłością wieczną // umiłowałem was // Jer. 13. 3 // 1933.

328 L. Brodniak, op. cit, s. 90.
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Figura przedstawia postać Chrystusa odzianego w długą tunikę okrytą 
obszernym płaszczem, zebranym w fałdę i przerzuconym przez prawe ramię. 
Na piersi widoczne jest gorejące serce oplecione koroną cierniową.

Z okazji 80-lecia Stomilu odsłonięto na terenie zakładu fi gurę patrona 
pracowników przemysłu obronnego – św. Michała Archanioła. Rzeźba przed-
stawia postać św. Michała Archanioła strącającą nogami szatana do piekła. Jest 
to odlew pokryty brązową farbą proszkową. Figurę ustawiono na głazie, na 
którym dodatkowo umieszczono tablicę pamiątkową z napisem:

„Droga zbawienia przechodzi //
także przez ludzką pracę”.

JAN PAWEŁ II
ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ //

PATRON PRACOWNIKÓW //
PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO // 1928 – 2008

W 80-TĄ ROCZNICĘ // POWSTANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ //
STOMIL POZNAŃ S.A. POZNAŃ 27.09.2008  NSZZ SOLIDARNOŚĆ.
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Ostatnim świątkiem na tym terenie jest 
drewniany wizerunek Chrystusa w koronie 
cierniowej, usytuowany na elewacji domu przy 
ul. Starołęckiej 45. Właściciele umieścili go 
ok. 10 lat temu w intencji dziękczynnej za po-
wrót do zdrowia po ciężkim wypadku jednego 
z członków rodziny329. Autorem płaskorzeźby 
jest Andrzej Grzelachowski.

Parafi a pw. św. Jana Bosko ul. Warzywna

Pierwszym krzyżem stojącym na placu przykościelnym był świą-
tek umiejscowiony przy drewnianym baraku, będącym tymczasową ka-
plicą. Wraz z placem budowy został poświęcony przez ks. bp Franciszka 
Jedwabskiego 13 lipca 1957 r.330 Krzyż jednak spróchniał i został spalony, 

329 Rozmowa z p. Bolesławem Pawlickim (maj 2019 r.).
330 Rozmowa z ks. prob. Waldemarem Kapustą (luty 2019 r.).
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a w jego miejsce ustawiono nowy krzyż misyjny upamiętniający Misje św.
z 1974 r. Na jego ramionach widoczny jest napis ZBAW MNIE, a pomiędzy 
słowami znajduje się gorejące serce. Na trzonie widoczna tabliczka z datami 
odbytych Misji św.:

5-13 X 1974 // 26 IV-5 V 1978 // 20-27 III 1988 // 26 IV–3 V 1998 // S.C.J.

Z tyłu świątka przymocowany jest mały metalowy krucyfi ks. Krzyż jest
dekorowany na Wielki Piątek. Stoją przed nim kwiaty i znicze.

Przydrożny krzyż stojący przy ul. Sło-
wiańskiej został przeniesiony z os. Przyjaź-
ni, gdzie pełnił funkcję stacji na Boże Cia-
ło, a także był miejscem spotkań okolicznych 
mieszkańców. Przeniesienie świątka było spo-
wodowane rozbudową osiedla w latach 70. 
ubiegłego wieku331. Jest to metalowy krzyż
z maleńką Pasyjką, przedstawiającą Chrystu-
sa z głową wzniesioną ku górze i długim, się-
gającym bioder perizonium. Osadzony jest
w szczudle. Otacza go drewniany płotek. Regu-
larnie stawiane są przy nim kwiaty i znicze. Jest 
miejscem modlitwy indywidualnej.

Parafi a pw. św. Jana Jerozolimskiego ul. Świętojańska

Na terenie przykościelnym znajdują się: krzyż misyjny, grota Matki Bo-
żej z Lourdes, fi gura Serca Pana Jezusa i fi gura Najświętszego Serca Maryi 
Panny. Pierwszy krzyż misyjny był usytuowany na cmentarzu przykościel-
nym, nad grobem ks. Koteckiego, który zmarł w 1919 r. W związku z silnym 
spróchnieniem stary krzyż rozebrano, a drewno zutylizowano. Jedynie niewiel-
ki fragment świątka oraz gwoździe stanowią pamiątkę po nim i znajdują się
w zbiorach kościelnych. 14 września 2010 r. ustawiono nowy krzyż, który osa-
dzono w szczudle. Belki ufundowali państwo Warchlewscy, odnowiono także 

331 Rozmowa z ks. prob. Waldemarem Kapustą (luty 2019 r.) oraz p. Marcinem Walkowiakiem 
(grudzień 2018 r.).
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Pasyjkę332. Na przełomie marca i kwietnia 2012 r. odbyły się Misje św. pod-
czas których poświęcono krzyż333. Krzyż posiada Pasyjkę ukazującą Chrystusa 
z głową przechyloną na prawą stronę, z perizonium sięgającym kolan. Nad nią 
jest inskrypcja INRI. Na podstawie zaprojektowanej przez Stanisława Mysełka 
znajduje się kilka dat, upamiętniających odbyte Misje św.: 

1. od frontu: PAMIĄTKA // MISJI ŚW. // 25 III- 1 IV 2012,
2. po lewej stronie podstawy: 4-17 XII 1922 // 9-17 X 1954 // 8-16 XII 1962

// 28 XI-6 XII 1970,
3. po prawej stronie podstawy: 3-12 V 1977 // 3-9 XII 1983 // 20-28 III 1999.

W zbiorach kościelnych znajdują się cztery oryginalne drewniane me-
daliony upamiętniające Misje św. Na poniższych fotografi ach przedstawiono 
dwa z nich.

Rzeźba Jana Chrzciciela dłuta Józefa Szpetkowskiego jest umiejscowiona 
w niszy nad wejściem do świątyni. Niegdyś stała na narożu muru okalającego 
kościół. 

Grotę Matki Boskiej z Lourdes postawił ks. prob. Kazimierz Królak jako 
wotum wdzięczności za 22 lata posługi duszpasterskiej. Została poświęcona

332 Rozmowa z ks. prob. Pawłem Deskurem (luty 2019 r.).
333 Wg Kroniki Parafi i św. Jana Jerozolimskiego.
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332 Rozmowa z ks. prob. Pawłem Deskurem (luty 2019 r.).
333 Wg Kroniki Parafi i św. Jana Jerozolimskiego.
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w grudniu 2009 r. przez abp. Stanisława Gądeckiego334. Pełnowymiarowa po-
stać Matki Bożej ukazana jest w białej sukni, z niebieskim pasem przewiązanym
w talii oraz musztardowej szacie. Przez dłonie złączone do modlitwy przewie-
szony jest różaniec. U jej stóp klęczy Bernadetta ubrana w brązową szatę i biały 
welon.

Przy biurze parafi alnym stoi polichromowana fi gura Serca Pana Jezusa 
wykonana z kamienia. Rzeźba stała niegdyś w otoczeniu tuj na skalniaku, któ-
ry zastąpiono piaskowcowym cokołem. Figura pochodzi najprawdopodobniej
z przełomu XIX/XX w.335 Chrystus odziany jest w długą tunikę, przewiązaną 

334 Rozmowa z ks. prob. Pawłem Deskurem (styczeń/luty 2019 r.).
335 Rozmowa z p. Jakubem Jędrzakiem (marzec 2019 r.).

Mała architektura sakralna

241

złotym pasem, okrytą obszernym, czerwonym płaszczem, zebranym w fałdę
i przerzuconym przez lewe ramię. Na piersi widoczne jest gorejące serce.

Figura Najświętszego Serca Maryi pochodzi najprawdopodobniej
z przełomu XIX/XX w.336 Wykonana jest z ceramiki budowlanej, co może 
świadczyć o tym, że wcześniej stała we wnętrzu. Po konserwacji ma bardziej 
żywiczny charakter. Ustawiona na kamiennym cokole. Jej postać ukazana jest
w białej sukni i obszernych błękitnych szatach. Na piersi widoczne jest czerwo-
ne serce oplecione wieńcem z róż.

Na elewacji budynku probostwa od strony ul. Świętojańskiej, znajduje się 
płaskorzeźba Chrystusa337. Jezus ukazany jest w obfi tych szatach, jego głowa 
otoczona jest nimbem, a prawa dłoń jest uniesiona w geście błogosławieństwa. 
Obiekt najprawdopodobniej umiejscowiono na ścianie na zakończenie budo-
wy domu parafi alnego.

336 Rozmowa z p. Jakubem Jędrzakiem (marzec 2019 r.).
337 Identyczny obiekt można znaleźć na ul. Toruńskiej 5 nad wejściem do Parafi i greckokatolic-
kiej pw. Opieki Matki Bożej.
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Parafi a pw. św. Jana Kantego ul. Grunwaldzka

Z zachowanych zapisów kroniki wynika, że krzyż stał przy kościele od 
1947 r. kiedy odbyły się pierwsze powojenne Misje św.338 Świątek zamiast 
Pasyjki posiada falowane pręty stanowiące płomienie. Jest to dębowy obiekt 
osadzony w stalowym szczudle z tabliczką informującą o ostatniej odbytej Mi-
sji św.: MISJE ŚWIĘTE // Ojcowie Oblaci // 10.V – 18.V 2008 r.

Na terenie należącym do parafi i znajduje się kil-
ka świątków. Pierwszy z nich kapliczka Matki Bożej 
Różańcowej stoi w ogrodzie przy posesji na ul. Pro-
mienistej 82. Ustawiła ją w 1987 r. właścicielka domu 
po śmierci swojego męża, który pragnął mieć kaplicz-
kę, a władze nie wydały na to zgody339. Figura przed-
stawia postać Matki Bożej ubranej w jasnoniebieską 
suknię, granatowy pas przewiązany w talii i błękitne 
szaty zwieńczone złotą lamówką. Dłonie ma złożone 
do modlitwy, przez prawą rękę ma przewieszony ró-
żaniec. Kapliczka jest nakryta czterospadowym bla-
szanym daszkiem i ustawiona na cokole wykonanym
z klinkierowej cegły. Mieszkańcy żegnają się przed nią 
i przystają na krótką modlitwę.

338 Wg Kroniki Parafi i pw. św. Jana Kantego.
339 Rozmowa z anonimowym mieszkańcem domu uzupełniona o zapis z książki J. J. Sobczak, 
op. cit., s. 10.
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Figura Serca Jezusa stojąca obecnie przy ul. Palacza 118, stała w okresie 
międzywojennym przed Gimnazjum ks. Piotrowskiego. 22 czerwca 1928 r. 
ówczesny ks. prob. Parafi i pw. Matki Boskiej Bolesnej wystosował list do Ma-
gistratu, w którym poprosił o zgodę na usunięcie fi gury, która jego zdaniem 
nie przedstawiała żadnej wartości artystycznej, a materiał chciał wykorzystać 
do mającej powstać w bliskiej przyszłości groty Matki 
Boskiej z Lourdes. Dzień później Magistrat wyraził 
zgodę, zaznaczając, że fi gurę należy przenieść na inne 
miejsce, uprzednio ją odnawiając: „Jeśli nie przed-
stawia wartości artystycznej, można wybrać miejsce 
skromniejsze”340. 24 września 1928 r. proboszcz wy-
stosował pismo do Kurii Arcybiskupiej, w którym 
informował, że Magistrat przeniesie pomnik na Gór-
czyn i wybuduje cokół, a parafi a ufunduje ze składek 
dobrowolnych nową fi gurę Serca Pana Jezusa, z kolei 
stara zostanie przekazana do Muzeum Diecezjalnego.
14 sierpnia 1931 r. Kuria skierowała do proboszcza 
pismo z prośbą o podanie dalszych informacji, na 
które wysłano odpowiedź mówiącą: „Figura jest już 
zamówiona u św. Wojciecha, pomalowana, nieba-
wem ją ustawimy. Mam zamiar na święto Matki Boskiej Bolesnej”. Na tym 
korespondencja kończy się. Figurę ufundowała Spółka „Strzecha”, którą 
w 1919 r. powołał ks. Kazimierz Maliński, ówczesny proboszcz parafi i Mat-
ki Boskiej Bolesnej. Figura była wówczas usytuowana u zbiegu ul. Palacza
i Słonecznej, jednak została zrzucona z cokołu przez okupanta w 1939 r. Po 
wyzwoleniu Spółdzielnia ustawiła nowy pomnik. Ukazuje ona Chrystusa 
odzianego w długą tunikę okrytą obszernym płaszczem, zebranym w fałdę
i przerzuconym przez prawe ramię. Na 
piersi widoczne jest gorejące serce ople-
cione koroną cierniową.

Na ul. Zakręt, na elewacji domu 
nr 16, znajduje się medalion przed-
stawiający Świętą Rodzinę. Zdaniem 
obecnej właścicielki, która nabyła dom
w latach 70., płaskorzeźbę wykona-
no zaraz po wybudowaniu budynku
w 1938 r.341 Ukazuje ona postać Maryi 

340 AAP, PA sygn. 334/189.
341 Rozmowa z anonimową właścicielką domu (luty 2019 r.).
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340 AAP, PA sygn. 334/189.
341 Rozmowa z anonimową właścicielką domu (luty 2019 r.).
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tulącej w swoich ramionach Dzieciątko. Obok nich stoi Józef trzymający
w lewej ręce krzyż.

Po przeciwnej stronie mieszkają siostry Salezjanki, u których w dniu
20 maja 1996 r. ustawiono na cokole z klinkierowej cegły gipsową fi gurę Mat-
ki Bożej Niepokalanie Poczętej. Świątek poświęcił ks. Stefan Komorowski 
kapłan Parafi i pw. św. Jerzego w Poznaniu. Podczas remontu, latem 2018 r., 
fi gurę przeniesiono do innej części posesji, natomiast w starym miejscu usytu-
owano nową, gipsową fi gurę przedstawiającą postać Maryi Wspomożycielki 
Wiernych. Świątek przedstawia ukoronowaną postać Matki Bożej odzianej
w długą suknię i szaty zapięte na piersi. W prawej ręce trzyma berło, zaś
w lewej błogosławiące Dzieciątko ubrane w długą sukienkę. Nad jej głową wi-
doczna jest gwieździsta aureola. Na piaskowcowym cokole znajduje się tablica 
z napisem: 

Maryjo // Wspomożenie // Wiernych // Módl się za nami. 

Poświęcenia dokonał 22 września 2018 r. ks. Jacek Kasprzykowski342. 
Siostry i okoliczni mieszkańcy często widują osoby, które modlą się przy niej 
i żegnają. Zarówno wspólnota sióstr, jak i dzieci gromadzą się przy niej na 
zakończenie Oratorium, gdzie modlą się na zakończenie spotkania.

Na ul. Piotra Ściegiennego 133 znajduje się Dom Prowincjonalny Sióstr 
Albertynek. Od 1986 r. stoi przed nim fi gura Matki Bożej Niepokalanie 
Poczętej343. Przez wiele lat usytuowana była na fi larze bramy i zwrócona ku 
budynkowi. W marcu 2019 r. Siostry postanowiły odmalować ją i umieścić
w ogrodzie na cokole, tak by była bardziej dostępna dla przechodniów. Figura 

342 Na podstawie Kroniki Zgromadzenia.
343 Rozmowa z s. Franciszką (maj 2019 r.).
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przedstawia postać Matki Bożej ubranej w marszczoną suknię, przewiązaną 
w zawiązanym w talii pasem w kokardę oraz obfi te szaty. Maryja stoi na kuli 
ziemskiej, przytrzymując stopą węża.

W marcu 2018 r. Siostry umieściły na elewacji budynku fi gurę św. Józe-
fa z Dzieciątkiem344. Przedstawia ona Józefa odzianego w długą, prostą tunikę, 
trzymającego na rękach nagie Dzieciątko. Figura została wyrzeźbiona na indy-
widualne zamówienie Domu Prowincjonalnego.

344 Rozmowa z s. Franciszką (maj 2019 r.).
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Na ul. Reymonta, na jednym z drzew znajduje się drewniany, prosty 
krzyż powypadkowy.

Parafi a pw. św. Jana Pawła II ul. Mołdawska

Na terenie przykościelnym stoi metalowy krzyż, który wraz z placem 
budowy świątyni został poświęcony 19 maja 2015 r. przez abp. Stanisława 
Gądeckiego. U jego podstawy znajdują się dwa wota umieszczone przez para-
fi an: maleńka Pasyjka i różaniec. Wierni dbają o okolice świątka i regularnie 
ustawiają przy nim kwiaty i znicze.

Krzyż przydrożny stojący obecnie u zbiegu ul. Alzackiej i Sarmackiej, 
znajdował się pierwotnie w innym miejscu - na rogu ul. Sarmackiej i Umul-
towskiej. Ufundowali go działkowicze najprawdopodobniej w latach 30. XX w. 
W związku z remontem został przeniesiony na miejsce, w którym stoi do dnia 
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dzisiejszego345. Nowy krzyż postawiono w 2001 r., a w 2008 r. przyozdobiono 
go Pasyjką346 ukazującą Chrystusa z głową delikatnie przechyloną na prawą 
stronę i z wąskim perizonium na biodrach. Nad nią jest inskrypcja INRI. Nie-
gdyś przy krzyżu święcono pokarmy.

Na terenie parafi i można spotkać kilka kapliczek prywatnych. Pierwsza
z nich, kapliczka Matki Bożej, znajduje się na ul. Swarożyca 17. Jej fundator-
ka pani Kasprzak ustawiła ją na zakończenie budowy domu w latach 60. ubie-

głego wieku347. W szklanej wnęce ustawiono fi gurę Matki Bożej, ukazującą jej 
postać odzianą w jasnoniebieską suknię i długie błękitne szaty. Na głowie ma 

345 Rozmowa z p. Janiną Tomaszewską i anonimowymi okolicznymi mieszkańcami (marzec/
kwiecień 2019 r.).
346 AP, Opracowanie dotyczące krzyży i kapliczek znajdujących się na terenie parafi i pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej na ul. Naramowickiej.
347 Rozmowa z p. Iwoną Raczkowską (kwiecień 2019 r.).
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błękitny welon. Na piersi widoczne jest czarne serce. Stoi na niebieskiej kuli 
ziemskiej otoczonej wstęgą z napisem:

POŚREDNICZKO WSZELKICH ŁASK // MÓDL SIĘ ZA NAMI.

Druga kapliczka z fi gurą Chrystusa Króla umieszczona jest na elewacji 
domu przy ul. Madziarskiej 3. Fundator wystawił ją w 2017 r. ku czci Jezusa348 
Rzeźba ukazuje postać ukoronowanego Chrystusa odzianego w królewskie szaty,
z jabłkiem królewskim w lewej ręce.

Parafi a pw. św. Jana Vianney ul. Podlaska

Figura św. Jana Vianney stoi na skwerze przed kościołem. Monument 
wykonany z brązu przedstawia modlącego się patrona parafi i z twarzą zwróco-
ną w stronę świątyni. Jest to wotum wdzięczności ks. kan. Mariana Mikołaj-
czaka za 50 lat kapłaństwa oraz 27 lat pracy w parafi i. 

O przyczynach postawienia fi gury informuje tablica znajdująca się na ka-
miennej podstawie: 

ŚWIĘTY // JAN VIANNEY // 1818-1859 // PATRON PARAFII //
W 50-tą ROCZNICĘ KAPŁAŃSTWA // WDZIĘCZNY ZA 

BŁOGOSŁAWIONE PATRONOWANIE // A.D. 2007.

Jak powiedział niegdyś fundator: „Św. Jan Vianney jest dla mnie przede 
wszystkim nauczycielem posługi sakramentu pokuty” 349.

348 Rozmowa z anonimową mieszkanką domu (maj 2019 r.).
349 Nasza Arka. Miesięcznik rodzin katolickich, Kościół na Sołaczu, 2009 nr 10, s. 9.
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Początki krzyża przydrożnego 
przy ul. Golęcińskiej, stojącego przed 
budynkiem Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum Akademickiego Da Vinci, się-
gają czasów międzywojennych. Podczas 
okupacji Niemcy polecili go ściąć, a Po-
lak, który postanowił tak uczynić, został 
przygnieciony przez spadający świątek350. 
Po wyzwoleniu mieszkańcy ufundowali 
drugi krzyż. W połowie lat 70. ówcze-
sny proboszcz parafi i ufundował stalowy, 
który stoi do dni dzisiejszego. Pasyjka 
ukazuje postać Chrystusa z głową de-
likatnie przechyloną na prawą stronę
i długim perizonium na biodrach. Świątek 
jest okolony betonowym obudowaniem, 
zwieńczonym metalowym płotkiem. 
Okoliczni mieszkańcy stawiają przy nim 
kwiaty i znicze.

350 K. Tietz-Mądry, op. cit., s. 188.
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Na tyłach niskiego bloku stojącego przy 
ul. M. Drzymały 16 znajduje się murowana 
kapliczka, którą postawili państwo Halina 
i Ryszard Prędcy jako podziękowanie za po-
wrót syna do zdrowia. W głębokiej wnęce 
umieszczono ceramiczną fi gurę Matki Bożej 
Niepokalanie Poczętej. Ukazuje ona postać 
Maryi w białej, marszczonej sukni, pasem
w talii i granatowych szatach. Stoi ona na kuli 
ziemskiej oplecionej wężem. Czterospadowy 
daszek jest zwieńczony krzyżem. Pod wnęką 
widoczna jest data fundacji: A.D. // 1999,
a z boku niewielka tabliczka informująca
o fundatorach i dacie poświęcenia. Świątek
wykonał Janusz Kanicki z Pleszewa.
15 września 1999 r. poświęcił ją ks. kan. Marian 
Mikołajczak. Fundatorzy wyprowadzili się ok.
10 lat temu i od tego czasu kapliczką zajmują

się okoliczni mieszkańcy. Ich zdaniem, istniały plany budowy drogi na tym 
terenie, które uległy zmianie, ponieważ uwzględniono stojącą tu kapliczkę, 
jako obiekt kultu i wycofano się z zamysłu351.

W okolicy Jeziora Rusałka, na granicy Parafi i pw. św. Jana Vianneya
i Parafi i pw. św. Cyryla i Metodego, przy zachodnim brzegu jeziora, stał krzyż 
(prowizoryczny, wykonany z gałęzi, zastąpiony z czasem ciosanym) upamięt-
niający miejsce kaźni więźniów Fortu VII. Informacja umieszczona przy nim 
brzmiała:

To miejsce jest uświęcone krwią męczeńską // 2.5 tys. więźniów Fortu VII, 
najlepszych synów // Poznania, w bestialski sposób zamordowanych // w 1940 roku 
przez okupanta niemieckiego. // Zginęli za to, że byli Polakami. // Niech spoczywają 

w pokoju. // Cześć ich pamięci!

Mieszkańcy dbali o upamiętnienie miejsca i ustawiali kwiaty oraz znicze, 
a także regularnie odnawiali krzyż. Niestety w dniu dzisiejszym miejsce to jest 
jakby opuszczone, zapomniane.

351 Rozmowa z anonimowymi mieszkańcami domu (kwiecień 2019 r.).
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Parafi a pw. św. Jerzego ul. Swoboda

Krzyż misyjny jest pamiątką poświęcenia placu budowy przez ks. abp. 
Jerzego Strobę z dnia 20 listopada 1985 r.352 Na jego trzonie znajdują się ta-
bliczki upamiętniające ważne wydarzenia:

1. PAMIĄTKA MISJI ŚWIĘTYCH // z okazji 10-lecia kultu //
MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY //

w dniach od 23.XI – 1. XII. 1996 r. // OJCOWIE REDEMPTORYŚCI,
2. PAMIĄTKA POŚWIĘCENIA // PLACU BUDOWY //

W DNIU 20 LISTOPADA 1985 // PRZEZ KSIĘDZA ARCYBISKUPA // 
JERZEGO STROBĘ // ORAZ PIERWSZYCH // MISJI PARAFIALNYCH //

W DNIACH // OD 7 DO 13 PAŹDZIERNIKA 1989 r.,
3. Pamiątka Misji Świętych // z okazji Konsekracji Kościoła //

w dniu 9 listopada 1999 r. // OJCOWIE REDEMPTORYŚCI // 6-14.XI.1999 r.,
4. Pamiątka Misji Świętych // z okazji 25-lecia Parafi i pw. św. Jerzego // OJCOWIE

OBLACI // MARYI NIEPOKALANEJ // 10. IV - 18. IV. 2010 r.

Na przecięciu ramion zamieszczono Pasyjkę wykonaną z żywicy, uka-
zującą postać Chrystusa z głową delikatnie przechyloną na prawą stronę,
w wąskim perizonium na biodrach. Nad nią jest inskrypcja INRI.

352 Rozmowa z ks. prob. Stefanem Komorowskim (październik 2018 r.).
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Jerzego Strobę z dnia 20 listopada 1985 r.352 Na jego trzonie znajdują się ta-
bliczki upamiętniające ważne wydarzenia:

1. PAMIĄTKA MISJI ŚWIĘTYCH // z okazji 10-lecia kultu //
MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY //

w dniach od 23.XI – 1. XII. 1996 r. // OJCOWIE REDEMPTORYŚCI,
2. PAMIĄTKA POŚWIĘCENIA // PLACU BUDOWY //

W DNIU 20 LISTOPADA 1985 // PRZEZ KSIĘDZA ARCYBISKUPA // 
JERZEGO STROBĘ // ORAZ PIERWSZYCH // MISJI PARAFIALNYCH //

W DNIACH // OD 7 DO 13 PAŹDZIERNIKA 1989 r.,
3. Pamiątka Misji Świętych // z okazji Konsekracji Kościoła //

w dniu 9 listopada 1999 r. // OJCOWIE REDEMPTORYŚCI // 6-14.XI.1999 r.,
4. Pamiątka Misji Świętych // z okazji 25-lecia Parafi i pw. św. Jerzego // OJCOWIE

OBLACI // MARYI NIEPOKALANEJ // 10. IV - 18. IV. 2010 r.

Na przecięciu ramion zamieszczono Pasyjkę wykonaną z żywicy, uka-
zującą postać Chrystusa z głową delikatnie przechyloną na prawą stronę,
w wąskim perizonium na biodrach. Nad nią jest inskrypcja INRI.

352 Rozmowa z ks. prob. Stefanem Komorowskim (październik 2018 r.).
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Parafi a pw. św. Józefa ul. Agrestowa

27 listopada 1977 r. ks. bp Tadeusz Etter 
poświęcił krzyż, który ustawiono na placu prze-
znaczonym pod budowę nowej świątyni. 22 maja 
1978 r. odprawiono uroczyste nabożeństwo, pod-
czas którego ustawiono nowy, drewniany świą-
tek, wykonany przez mieszkańca tych terenów 
pana Chudziaka. Poświęcenia dokonał ks. Jó-
zef Pietras353. Obecnie na placu przykościelnym 
znajduje się drewniany krzyż misyjny z Pasyjką, 
ukazujący Chrystusa z głową opadającą na pra-
wą stronę, z perizonium zwężającym się ku pra-
wemu biodru. Nad nią jest inskrypcja INRI. Na 
jego trzonie znajdują się daty upamiętniające 
odbyte Misje św.: 1989, 1998, 2007, 2019. Przy 
krzyżu znajduje się grób ks. kan. Bolesława Sta-

rosolskiego, pierwszego proboszcza parafi i i budowniczego kościoła. W maju
2019 r. przeprowadzono renowację.

Grota z kapliczką Matki Bożej stoi w pobliżu wejścia do kościoła od 
1999 r. Figura jest usytuowana na cokole wykonanym z polnych kamieni
i zwieńczona drewnianą obudową. Ukoronowana postać Matki Bożej ukaza-
na jest frontalnie z dłońmi złożonymi do modlitwy i ubrana jest w błękitną 

353 Wg Kroniki Parafi i pw. św. Józefa.
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suknię, przewiązaną pasem i błękitnymi szatami miękko okalającymi ciało. Jej 
postać stoi na ziemi usłanej różami. Przy kapliczce odbywają się Nabożeń-
stwa Majowe oraz Msze św. z aktem osobistego poświecenia Niepokalanemu
Sercu Maryi.

Na terenie parafi i znajduje się kilka 
świątków. Pierwszy krzyż przydrożny stoi na 
rozwidleniu dróg Sowice i Michałowo, gdzie 
niegdyś znajdował się tzw. Wysokówek354. 
Najprawdopodobniej stanowi upamiętnie-
nie osób zmarłych wskutek epidemii cholery
w połowie XIX w.355 Jego losy podczas oku-
pacji nie są znane. Ok. 2000 r. postawiono 
obecnie stojący obiekt. Figura Chrystusa uka-
zana jest w naturalnej wielkości, z głową opa-
dającą na prawą stronę, z krótkim, miękko 
układającym się na biodrach perizonium. 
Nad nią jest inskrypcja INRI. Do świątka 
przywiązany jest mniejszy, sosnowy krzyż
z Pasyjką. Z tyłu znajduje się fragment niskie-
go, żeliwnego płotka. Krzyż stoi w otoczeniu 
krzewów i drzew.

Drugim krzyżem jest obiekt stojący na zbiegu ul. Sierpowej i Michało-
wo. Świątek stał w tym miejscu jeszcze przed wojną i był miejscem spotkań 
mieszkańców, których dzieliła spora odległość od kościoła. Matka Tadeusza 
Nowaczyka odprawiała tutaj przede wszystkim Nabożeństwa Majowe (lata 30. 
ubiegłego wieku), w których uczestniczyli okoliczni mieszkańcy. Za każdym 
razem, gdy świątek uległ zniszczeniu, stawiano nowy. Ostatnia fundacja miała 
miejsce na przełomie lat 80 i 90. Zimą 2018/2019 r. anonimowi parafi anie 
postanowili odnowić krzyż przy okazji budowy kanalizacji. Postać Chrystusa 
pomalowana jest na srebrny kolor, ukazana z głową przechyloną na prawą 
stronę, z wąskim perizonium na biodrach. Uwagę przykuwa czerwona rana na 
żebrze. Nad Pasyjką jest inskrypcja INRI. Odbywa się przy nim Nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej.

354 Wg licznych relacji mieszkańców, była tam niegdyś osada (rozmowa m.in. z p. Czesławem 
Dudzińskim, p. Dorotą Nowaczyk, p. Marianem Sobczakiem). P. Danuta Nowaczyk zrelacjo-
nowała, że jej ojciec orając pole, niejednokrotnie trafi ał na ślady dowodzące, że były to niegdyś 
tereny zamieszkałe.
355 Rozmowa z p. Czesławem Dudzińskim, który informacje uzyskał od swoich nieżyjących już 
przodków (styczeń 2019 r.).
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353 Wg Kroniki Parafi i pw. św. Józefa.
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Wiadomo też, że na tych terenach stała w przeszłości murowana kapliczka, 
która została zniszczona przez okupanta. Nie postawiono jej ponownie.

Parafi a pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi w Baranowie

Niewielki teren należący do parafi i znajduje się w Poznaniu - są to Dol-
ne Chyby. Na niewielkim fragmencie, należącym do miasta Poznania, stoi 

kaplica pw. św. Stanisława i Biskupa 
Męczennika. Obok niej usytuowa-
no fi gurę Matki Bożej Łaskawej, 
którą przywieziono z Solecznik (Li-
twa). Świątek jest podziękowaniem 
dla gminy za podarki dostarczane 
do tamtejszego Domu Dziecka356. 
Poświęcono go pod koniec kwiet-
nia 2013 r. Figura przedstawia po-
stać Matki Bożej w długiej, marsz-
czonej sukni, z zawiązanym pasem
w talii i obfi tej szacie. Maryja stoi na 
kuli ziemskiej, przytrzymuje stopą 
węża. Mieszkańcy bardzo troszczą 
się o fi gurę i o teren, na którym stoi. 
Odbywają się przy niej modlitwy 
majowe357.

356 Rozmowa z p. Magdaleną Czajką (maj 2019 r.).
357 Rozmowa z ks. prob. Krzysztofem Frąszczakiem (maj 2019 r.).

Mała architektura sakralna

255

Parafi a pw. św. Karola Boromeusza os. Pod Lipami

Dębowy krzyż misyjny stojący na pla-
cu przykościelnym jest darem robotników 
zakładów Hipolita Cegielskiego na upamięt-
nienie rocznicy Czerwca 1956. Jego historia 
zaczyna się 11 kwietnia 2006 r., kiedy odbyła 
się archidiecezjalna droga krzyżowa, mająca 
swój początek przy Zakładach Cegielskiego, 
a fi nisz na placu Mickiewicza. Podarek uro-
czyście przekazano reprezentantom nowej 
parafi i358. Krzyż i plac pod budowę kościoła 
poświęcił abp. Stanisław Gądecki w dru-
gą rocznicę śmierci Jana Pawła II. Na trzo-
nie krzyża znajduje się mosiężna tabliczka
z napisem:

MISJE ŚWIĘTE 2014 // W ROKU KANONIZACJI // JANA PAWŁA II //
I POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA // KSIĘŻA PALLOTYNI.

Krzyż jest przede wszystkim miejscem modlitwy indywidualnej.
Figura Jana Pawła II dłuta Krystyny Fałdygi-Solskiej, została poświę-

cona przez ks. bp. Zdzisława Fortuniaka, w dzień wspomnienia Papieża Po-
laka – 22 października 2016 r. W tym samym roku ustawiono ją na placu 

358 Rozmowa z ks. prob. Grzegorzem Szafraniakiem (styczeń 2019 r.).
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358 Rozmowa z ks. prob. Grzegorzem Szafraniakiem (styczeń 2019 r.).
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przykościelnym tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Figurę wykonaną
z brązu, ukazującą postać Papieża z rękami uniesionymi w geście błogosławień-
stwa, ufundowali parafi anie. Odbywają się przy niej m.in. Apele i wszelkie 
uroczystości związane z upamiętnieniem świętego.

Parafi a pw. św. Łukasza Ewangelisty os. Rusa

Krzyż stojący na placu przykościelnym został podarowany w Wielkim 
Tygodniu 1984 r. przez Parafi ę pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny359 
i ustawiony przy nieistniejącej już tymczasowej kaplicy.

W dniach od 9 do 17 października 1999 r. odbywały się przy nowo wybu-
dowanym kościele Misje św., które zakończyło specjalne nabożeństwo pod krzy-
żem, zwieńczone zawieszeniem Pasyjki. Ukazuje ona Chrystusa z głową delikat-
nie przechyloną na prawą stronę, w wąskim perizonium na biodrach. Nad nią 
jest tabliczka z inskrypcją INRI, a na trzonie tabliczka pamiątkowa informująca
o odbytych Misjach św.:

1. JUBILEUSZ 2000 // Misje Ewangelizacyjne //
9-17 październik 1999 r. // Księża Filipini,

2. Misje Święte // przed jubileuszem // 25-lecia parafi i //
4-11 października 2009 r. // Księża Filipini.

359 Kronika Parafi i pw. św. Łukasza Ewangelisty; zob. także Parafi a pw. Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny s. 135.
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Na szczycie krzyża i jego ramionach znajduje się ochronne opierzenie. 
Przy krzyżu odbywały się niegdyś modlitwy, święcenie pokarmów, a obecnie 
co roku ustawia się przy nim czwartą stację na Boże Ciało360

.

14 grudnia 2003 r. po porannej Mszy św. odbyła się uroczystość świę-
cenia fi gury Matki Boskiej z Dzieciątkiem, którą ofi arowali Bogna i Zbi-
gniew Pilarczykowie. Przedstawia ona postać Matki Bożej odzianej w błękit-
no-czerwone szaty, z nagim Dzieciątkiem na rękach. Figurę wstawiono do 
kapliczki usytuowanej w ogrodzeniu kościoła w Wielki Piątek 9 kwietnia
2004 r.361 Kapliczka jest zbudowana z klinkierowej cegły, u szczytu otynkowa-
na i zwieńczona namiotowym daszkiem.

Parafi a pw. św. Marcina ul. św. Marcin

Na placu przykościelnym znajdują się dwa obiekty: krzyż misyjny i gro-
ta Matki Bożej z Lourdes. Krzyż jest pamiątką Misji św. i ustawiono go
w 1958 r.362 Na jego ramionach znajduje się napis: RATUJ DUSZĘ SWOJĄ. 
Na trzonie widoczna jest tabliczka z datami dotyczącymi odbytych Misji:

PAMIĄTKA // MISJI ŚW. // 1958 // 1969 // 1978 // 1990 // 1998 // 2011.

360 Rozmowa z ks. prob. Krzysztofem Wróblem (styczeń 2019 r.).
361 Kronika Parafi i pw. św. Łukasza Ewangelisty.
362 Wg Kroniki Parafi i św. Marcina.



Mała architektura sakralna

256

przykościelnym tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Figurę wykonaną
z brązu, ukazującą postać Papieża z rękami uniesionymi w geście błogosławień-
stwa, ufundowali parafi anie. Odbywają się przy niej m.in. Apele i wszelkie 
uroczystości związane z upamiętnieniem świętego.

Parafi a pw. św. Łukasza Ewangelisty os. Rusa

Krzyż stojący na placu przykościelnym został podarowany w Wielkim 
Tygodniu 1984 r. przez Parafi ę pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny359 
i ustawiony przy nieistniejącej już tymczasowej kaplicy.

W dniach od 9 do 17 października 1999 r. odbywały się przy nowo wybu-
dowanym kościele Misje św., które zakończyło specjalne nabożeństwo pod krzy-
żem, zwieńczone zawieszeniem Pasyjki. Ukazuje ona Chrystusa z głową delikat-
nie przechyloną na prawą stronę, w wąskim perizonium na biodrach. Nad nią 
jest tabliczka z inskrypcją INRI, a na trzonie tabliczka pamiątkowa informująca
o odbytych Misjach św.:

1. JUBILEUSZ 2000 // Misje Ewangelizacyjne //
9-17 październik 1999 r. // Księża Filipini,

2. Misje Święte // przed jubileuszem // 25-lecia parafi i //
4-11 października 2009 r. // Księża Filipini.

359 Kronika Parafi i pw. św. Łukasza Ewangelisty; zob. także Parafi a pw. Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny s. 135.

Mała architektura sakralna

257

Na szczycie krzyża i jego ramionach znajduje się ochronne opierzenie. 
Przy krzyżu odbywały się niegdyś modlitwy, święcenie pokarmów, a obecnie 
co roku ustawia się przy nim czwartą stację na Boże Ciało360

.

14 grudnia 2003 r. po porannej Mszy św. odbyła się uroczystość świę-
cenia fi gury Matki Boskiej z Dzieciątkiem, którą ofi arowali Bogna i Zbi-
gniew Pilarczykowie. Przedstawia ona postać Matki Bożej odzianej w błękit-
no-czerwone szaty, z nagim Dzieciątkiem na rękach. Figurę wstawiono do 
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na i zwieńczona namiotowym daszkiem.

Parafi a pw. św. Marcina ul. św. Marcin

Na placu przykościelnym znajdują się dwa obiekty: krzyż misyjny i gro-
ta Matki Bożej z Lourdes. Krzyż jest pamiątką Misji św. i ustawiono go
w 1958 r.362 Na jego ramionach znajduje się napis: RATUJ DUSZĘ SWOJĄ. 
Na trzonie widoczna jest tabliczka z datami dotyczącymi odbytych Misji:

PAMIĄTKA // MISJI ŚW. // 1958 // 1969 // 1978 // 1990 // 1998 // 2011.

360 Rozmowa z ks. prob. Krzysztofem Wróblem (styczeń 2019 r.).
361 Kronika Parafi i pw. św. Łukasza Ewangelisty.
362 Wg Kroniki Parafi i św. Marcina.
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Pierwowzór groty Matki Bożej powstał w 1911 r. z inicjatywy ówcze-
snego wikariusza ks. Tadeusza Wierbińskiego jako wotum wdzięczności za 
uratowanie wzroku. W zagłębieniu kamiennej ściany umieszczono wówczas 
fi gurę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. W 1932 r. proboszcz parafi i ks. 
Teodor Taczak postanowił przebudować grotę na otwartą kapliczkę wraz
z ołtarzem. Otoczono ją dwiema otwartymi arkadami według projektu słyn-
nego architekta Stefana Cybichowskiego. W 1933 r. umieszczono na jednej
z nich tablicę upamiętniająca Powstańców Wielkopolskich, która głosi:

W 15. ROCZNICĘ // OSWOBODZENIA ZIEM ZACHODNICH //
Z POD JARZMA PRUSKIEGO KU // UCZCZENIU PAMIĘCI ZMARŁYCH // 
POWSTAŃCÓW // NIECHAJ TABLICA TA PRZYPO- // MINA PRZYSZLYM 

POKOLENIOM // ZMARŁYCH BOJOWNIKÓW ICH //
BOHATERSTWO ORAZ GORĄCĄ // MIŁOŚĆ OJCZYZNY // TABLICĘ 
NINIEJSZĄ UFUNDOWAŁO // TOW. UCZESTNIKÓW POWSTANIA 

WLKP. // 1918-1919 // IM. IGNACEGO PADEREWSKIEGO // POZNAŃ 
III DZIELNICA ZAMEK // Z OKAZJI 10 LECIA SWEGO ISTNIENIA // 

POZNAŃ, DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 1933 R.

Poświęcenia kaplicy dokonał ks. kard. Prymas Polski August Hlond,
a rok później abp Walenty Dymek wydał pozwolenie na odprawianie przy niej 
nabożeństw w niedziele i święta. 

Pierwsze zniszczenie fi gury Matki Bożej miało miejsce podczas oku-
pacji w 1941 r. Świątek odrestaurowano i schowano, jednak podczas 
walk o Poznań w 1945 r. zarówno kościół, jak i fi gura uległy zniszczeniu. 
W 1946 r. Kazimierz Bieńkowski wykonał nową fi gurę i od tego czasu 
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grota zaczęła pełnić funkcję głównego miejsca aktywności religijnej i duchowej.
W nocy z 2 na 3 sierpnia 1953 r. fi gurę zniszczono ponownie, co doprowa-
dziło do trzydniowych manifestacji mieszkańców. Przewieziono ją w nocy do 
pracowni Edwarda Haupta, który ją odrestaurował i nad ranem ustawiono 
ponownie na swoim miejscu. Pod wpływem tego wydarzenia Kazimiera Iłła-
kowiczówna napisała wiersz zatytułowany „Klechta”:

Chwiała się świeczka, chybotała
Matka Boska na kamienie spadała.

Nie ma już nic … same gruzy,
Obaliły Matkę Boską łobuzy.

Zbiegło się pół miasta, pomstuje pełne troski
„Obaliły łobuzy złe fi gurę Matki Boskiej”

Podobno anioł w nocy – tak wieść po mieście powtarza –
Spuścił się po promieniu i ze snu obudził rzeźbiarza.
Podobno święty Marcin – tak powiadali w maglu –

Na siodło przed się zabrał w nocy fi gurę nagle,
A rano, gdy powracał stojąco w strzemionach,

Leżała mu na rękach cudownie uleczona.
Jednym słowem – jak tam było na pewno

Któż wie ludzie moi:
Dość, że Matka Boska cała na dawnym miejscu stoi.

W 1955 r. świątek zniszczono po raz kolejny. Renowację wykonał Ka-
zimierz Bieńkowski, a poświęcenie miało miejsce w święto Matki Bożej 



Mała architektura sakralna

258

Pierwowzór groty Matki Bożej powstał w 1911 r. z inicjatywy ówcze-
snego wikariusza ks. Tadeusza Wierbińskiego jako wotum wdzięczności za 
uratowanie wzroku. W zagłębieniu kamiennej ściany umieszczono wówczas 
fi gurę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. W 1932 r. proboszcz parafi i ks. 
Teodor Taczak postanowił przebudować grotę na otwartą kapliczkę wraz
z ołtarzem. Otoczono ją dwiema otwartymi arkadami według projektu słyn-
nego architekta Stefana Cybichowskiego. W 1933 r. umieszczono na jednej
z nich tablicę upamiętniająca Powstańców Wielkopolskich, która głosi:

W 15. ROCZNICĘ // OSWOBODZENIA ZIEM ZACHODNICH //
Z POD JARZMA PRUSKIEGO KU // UCZCZENIU PAMIĘCI ZMARŁYCH // 
POWSTAŃCÓW // NIECHAJ TABLICA TA PRZYPO- // MINA PRZYSZLYM 

POKOLENIOM // ZMARŁYCH BOJOWNIKÓW ICH //
BOHATERSTWO ORAZ GORĄCĄ // MIŁOŚĆ OJCZYZNY // TABLICĘ 
NINIEJSZĄ UFUNDOWAŁO // TOW. UCZESTNIKÓW POWSTANIA 

WLKP. // 1918-1919 // IM. IGNACEGO PADEREWSKIEGO // POZNAŃ 
III DZIELNICA ZAMEK // Z OKAZJI 10 LECIA SWEGO ISTNIENIA // 

POZNAŃ, DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 1933 R.

Poświęcenia kaplicy dokonał ks. kard. Prymas Polski August Hlond,
a rok później abp Walenty Dymek wydał pozwolenie na odprawianie przy niej 
nabożeństw w niedziele i święta. 

Pierwsze zniszczenie fi gury Matki Bożej miało miejsce podczas oku-
pacji w 1941 r. Świątek odrestaurowano i schowano, jednak podczas 
walk o Poznań w 1945 r. zarówno kościół, jak i fi gura uległy zniszczeniu. 
W 1946 r. Kazimierz Bieńkowski wykonał nową fi gurę i od tego czasu 

Mała architektura sakralna

259

grota zaczęła pełnić funkcję głównego miejsca aktywności religijnej i duchowej.
W nocy z 2 na 3 sierpnia 1953 r. fi gurę zniszczono ponownie, co doprowa-
dziło do trzydniowych manifestacji mieszkańców. Przewieziono ją w nocy do 
pracowni Edwarda Haupta, który ją odrestaurował i nad ranem ustawiono 
ponownie na swoim miejscu. Pod wpływem tego wydarzenia Kazimiera Iłła-
kowiczówna napisała wiersz zatytułowany „Klechta”:

Chwiała się świeczka, chybotała
Matka Boska na kamienie spadała.

Nie ma już nic … same gruzy,
Obaliły Matkę Boską łobuzy.

Zbiegło się pół miasta, pomstuje pełne troski
„Obaliły łobuzy złe fi gurę Matki Boskiej”

Podobno anioł w nocy – tak wieść po mieście powtarza –
Spuścił się po promieniu i ze snu obudził rzeźbiarza.
Podobno święty Marcin – tak powiadali w maglu –

Na siodło przed się zabrał w nocy fi gurę nagle,
A rano, gdy powracał stojąco w strzemionach,

Leżała mu na rękach cudownie uleczona.
Jednym słowem – jak tam było na pewno

Któż wie ludzie moi:
Dość, że Matka Boska cała na dawnym miejscu stoi.

W 1955 r. świątek zniszczono po raz kolejny. Renowację wykonał Ka-
zimierz Bieńkowski, a poświęcenie miało miejsce w święto Matki Bożej 


	figury ebook_Część13.pdf
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